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Iromány száma: T/503/182.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:34

Parlex azonosító: 8VHXSOL20001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bana Tibor (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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     570,8
/-5,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok
      11 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

        1
Döröskei tó melletti ingatlan megvásárlása, turisztikai 
hasznosítása

5,0 /+5,0 f. kiadás/

Indokolás 

A döröskei önkormányzat tulajdonában van a 28/1 hrsz.-ú terület, ami a döröskei tóval határos.
Ez a tó újabban az őrségi Nemzeti Park tulajdona. Ezen a telken található egy "Pihenőház", ami
nem  az  önkormányzat  tulajdonát  képezi  és  használaton  kívül  áll.  Ezt  a  tulajdonviszonyok
rendezése miatt, illetve mert a faluban férőhely hiány van, főleg szezonban, az önkormányzat
meg kívánja vásárolni, ám önerőből ezt nem tudja megoldani. A falu turisztikai vonzerejének
növelése miatt célszerű lenne megvalósítani a beruházást.
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