
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/769.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:58

Parlex azonosító: 1N77QFAV0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Rig Lajos (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     075,8
/-500,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 20. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

20.  Veszprém  megyei  3.  sz.  országgyűlési  egyéni  választókerülethez  tartozó  települések
járdafelújítása

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. 



Előirányzat: 500,0 millió forint

Az előirányzat a kerülethez tartozó hatvan településen szükséges járdafelújítások megvalósulását
szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a támogatói
okirat kiadását követő 30 napon belül történik és a további részletek tárgyévi – támogatói okirat
szerinti  –  folyósítására  csak  abban  az  esetben  kerülhet  sor,  ha  az  önkormányzat  az  előleget
felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Indokolás 

1-2. 

Indokolt  a  Veszprém  megyében  található  -  a  szükségesnél  alacsonyabb  költségvetésből
gazdálkodó  -  hatvan  település  (Ábrahámhegy,  Ajka,  Badacsonytomaj,  Badacsonytördemic,
Balatonederics,  Balatonrendes,  Bazsi,  Bodorfa,  Csabrendek,  Dabronc,  Gógánfa,  Gyepükaján,
Gyulakeszi,  Halimba,  Hegyesd,  Hegymagas,  Hetyefő,  Hosztót,  Kapolcs,  Káptalanfa,
Káptalantóti,  Kékkút,  Kisapáti,  Kővágóörs,  Lesencefalu,  Lesencetomaj,  Megyer,
Mindszentkálla,  Monostorapáti,  Nagyvázsony,  Nemesgulács,  Nemeshany,  Nemesvita,  Nyirád,
Öcs,  Pula,  Pusztamiske,  Raposka,  Révfülöp,  Rigács,  Salföld,  Sáska,  Sümeg,  Sümegprága,
Szentbékkálla,  Szentimrefalva,  Szigliget,  Szőc,  Taliándörögd,  Tapolca,  Ukk,  Uzsa,
Veszprémgalsa, Vigántpetend, Zalaerdőd, Zalagyömörő, Zalahaláp, Zalameggyes, Zalaszegvár)
esetében a járdafejlesztésre külön forrást biztosítani. A járdafelújítások régóta szükségesek, és
nagy lakossági igény mutatkozik ennek a költségvetésből történő támogatására.
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