
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/282.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 14:56

Parlex azonosító: BJMXW4V00001

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
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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 24. Alcím 11. 
Jogcímcsoport új 3. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
      11 Sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása

        3
A hajdúszoboszlói Gázláng pálya szabadidősport céljára 
történő megújítása

200,0
/+200,0 f.

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

[29 575,8] 29     375,8
/-200,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  volt  Gázláng  pálya  területén  (4200  Hajdúszoboszló,  Gázláng  u.  9.)  egy  korszerű
szabadidőpark  kialakítása  három dühöngővel  (kis  méretű,  körbekerített  foci/kézilabdapálya),
rekortán futópályával és Kelet-Magyarország első amerikai foci pályájával. Hajdúszoboszlón a
rendszerváltás előtt  működött  a Gázláng Sportegyesület,  amely a kézilabdától a súlyemelésig
lefedett  jó  néhány  sportágat.  Saját  sporttelepük  volt  központi  épülettel,  kézilabdapályával,
normál méretű futballpályával. A Tigáz eladásával megszűnt az egyesület és pusztulásnak indult
a  komplexum.  A város  tavalyelőtt  megvásárolta  a  területet,  de  félő,  hogy  ki  akarják  majd
parcellázni,  ez  ellen internetes  aláírásgyűjtés  is  indult  helyben.  A hajdúszoboszlói  képviselő-
testület a közelmúltban fogadta el a város ötéves sportkoncepcióját, ahol először említették meg
a  pályát,  melyre  pályázatot  keresnek  szabadidősport  céljából.  A  városban  jelenleg  nincs
szabadon, mindenki által bármikor használható dühöngő, ahová le tudnának menni kicsit focizni
a  gyerekek,  felnőttek.  Több  is  volt,  ezeket  fokozatosan  felszámolták.  Egy  kosárpálya
van,valamint görpálya és szabadtéri kondipark. Hajdúszoboszlón is van amerikai focicsapat, a
Rhinos, de Debrecenben a Gladiators első osztályú csapat, akiknek nincs pályájuk. A két csapat
között kiváló az együttműködés, hatalmas dolog lenne, ha Hajdúszoboszlón valósulhatna meg az
első pálya a régióban, azaz az East Field.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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