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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: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím 25. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok

      25
Turisztikai fejlesztési 
célelőirányzat

        1 Keceli strand fejlesztése 100,0 /+100,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 20     479,5
/-100,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A módosító javaslat célja a keceli strand fejlesztése. A régen szebb napokat látott fürdő közel 10
éven keresztül  zárva  volt,  míg  végre  2015-ben újra  kinyitott.  Ugyanakkor  sajnálatos  módon
fejlesztésekre nem jutott pénz, így jelen formájában egy elavult létesítményről beszélünk. Mivel
a keceli  és a környékbeli  lakosság részéről komoly igény mutatkozna egy felújított  és a kor
kihívásainak megfelelő strand iránt, ezért indokolt lenne annak fejlesztése. Már csak azért is,
mert a strandot ellátó víz kiváló minőségű, gyógyvízként funkciónál, ami magában rejti annak
lehetőségét is, hogy egy felújított srand az ország távolabbi részében élőknek, de akár külföldi
idősebb emberek számára is vonzó lehet.
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