
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/188.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:38

Parlex azonosító: 1JUUCLHA0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ander Balázs (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: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 163     000,0 /-2 000,0 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
Barcsi Dráva szabadstrand 
fejlesztése

2     000,0 /+2 000,0 f. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Barcsot már régóta a „Dráva fővárosának” nevezik. A hátrányos helyzetű Dél-somogyi térség
sokat emlegetett  kitörési  pontja a termálvizekre alapozott  gyógy- és a természeti  környezet
érékeit  felhasználó  szabadidős  turizmus  lehetne.  Ez  csakis  a  programbővüléssel,
funkciógyarapodással párhuzamosan képzelhető el. Ennek ellenére a Dráva nyújtotta vízparti
lehetőségek még a Dráva medence komplex ökoturisztikai fejlesztése során sem lettek kellő
mértékben  támogatva,  ezért  feltétlenül  indokolt  lenne  a  folyóparton  kialakított  strand
területének,  valamint  az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló infrastruktúrának a további  kiépítése,
fejlesztése.
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