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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
Rendkívüli kormányzati
1
intézkedések

[110 000,0] 109 770,0 /-230,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 39. Alcím új 66.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
39 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
Kosd, kerékpárút kialakítása Vác és Ősagárd
66
felé

230,0 /+230,0 m. 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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Indokolás
A kerékpáros turizmus jelenleg is jelentős Kosdon. A hétvégi időszakban néha tömegével
érkeznek a kerékpárosok. Sokan a településről is szívesen kerekeznek Vácra, a munkahelyükre,
vagy kikapcsolódás céljából kerékpárral közelítik meg a várost. Sokan tekernek át a közeli
Ősagárdra, ahol félúton elérhetik a Szendehely-Katalinpusztai kiránduló központot. Sajnos a
kerékpáros közlekedés jelenleg a közúton történik, igen nagy kockázatot jelentve mind az
autósok, mind a kerékpárosok számára. A kerékpárút kialakításával a település bekapcsolódhatna
a váci kerékpárutak rendszerébe, illetve a közlekedés biztonságát is nagymértékben javítaná.
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