
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/291.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 15:17

Parlex azonosító: 1C3L8GFN0001

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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 24. Alcím új 12. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

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

      12
Eleki sportpálya felújítása, rendezvénytér és parkolók 
létrehozása

300,0 /+300,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  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

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     275,8
/-300,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az eleki sportpálya állapota felújítást igényel, ezzel a fejlesztéssel párhuzamosan a sportpálya
területét átalakítva rendezvényközponttá, ami megfelelő helyet biztosítana a város fesztiváljának,
az  Elekiek  Világtalálkozójának,  amit  a  város  1994  óta  kétévente  megrendez.  Sajnos  a
rendezvény számára nincs megfelelő hely a városban, a városközponttól pár perc sétára található
sportpálya átalakításával megfelelő helyre kerülne a rendezvény, a fejlesztéssel összhangban a
sportpálya  előtt  található  nádas  rehabilitációjával,  ott  parkolók  létrehozásával  tökéletesen
összhangban  lenne  az  új  sportpálya  hozzá  tartozó  megfelelő  számú  parkolóval.  A  város
fesztiválja megérdemli, hogy méltó helyre költözhessen, ehhez pedig 21. századi körülmények
kellenek.  A  támogatás  biztosítása  a  kormányzati  kommunikációs  kiadások  csökkentésével
valósulhat meg.
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