
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/333.

Benyújtás dátuma: 2017-05-16 10:01

Parlex azonosító: PS9XEHCU0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 107     510,0 /-2 490,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím új 47. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    47
Sport- és szabadidőközpont létrehozása 
Nagymaroson

2     490,0 /+2 490,0 f. kiadás/

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

A  Felsőmezőben,  a  funkcióját  vesztett  egykori  állami  területen,  a  szabadtéri-,  vízi-  és
teremsportok helyszíneinek kialakítása, a terület infrastrukturális fejlesztése a módosító javaslat
célja. A felhagyott, értékes Duna parti terület hasznosításával egy olyan sportközpont kialakítása,
ami a testmozgási igények mindegyikét kiszolgálja. Ennek részei lennének: 1) Tornacsarnok,
rendezvénycsarnok építése: Legelső elemként a település alapvető mozgási igényeit kiszolgáló,
de közösségi célokra is használható csarnok létrehozása. 2) Tanuszoda építése: Második elem a
vízi  mozgási  készségeket  fejlesztő  tanuszoda-  uszoda  építése.  A  fejlesztés  megvalósulása
jelentősen hozzájárulna a települési és környékbeli lakosság egészségtudatos életmódjához.
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