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Országgyűlési képviselő

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 XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím új 32.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok
Iparcikk piac kialakítása az ajkai Ipari Park
32
területén

400,0 /+400,0 m. 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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

1 Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval
2
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29 175,8

/-400,0 m.
kiadás/

Indokolás
1-2.
A megfelelő üzemeltetési feltételek, és a lakóközösségek nyugalmának biztosítása érdekében
szeretné Ajka önkormányzata az iparcikk piacot a városközpontból az Ipari Park területére
kitelepíteni. A piac tervezett helye a Tesco Áruháztól északra fekvő, jelenleg beépítetlen
„háromszög” terület a Targonca Trade Kft. mellett. A területek tulajdonának megszerzését
követően megkezdődött azon feltételeknek a kialakítása, melyek a piac nyitásához
elengedhetetlenek. Ki kell építeni a szükséges közműcsatlakozásokat, ki kell alakítani a
megfelelő gyalogos- és közúti kapcsolatokat, biztosítani kell a parkolási lehetőséget, meg kell
oldani a közvilágítást, ki kell váltani a középfeszültségű vezetékeket. Létre kell hozni egy
szociális és kiszolgáló helyiségeket magába foglaló épületet, igény esetén fedett árusító területet.
Jogszabályi előírás alapján el kell készíttetni az ingatlan körbekerítését, meg kell építeni a helyi
járat közlekedéshez szükséges megállóhelyet.
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