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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 32. Alcím új 51.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok
A Balatoni Kerékpárút balatonedericsi szakaszának fenntartása,
51
javítása

/+1,0 m.
kiadás/
4,0 /+4,0 f. kiadás/
1,0

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

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval
2
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29 570,8

/-5,0 m.
kiadás/

Indokolás
1-2.
Sok más Balaton menti településhez hasonlóan Balatonederics község is érintett a Balatoni
Kerékpárút fenntartásával kapcsolatos nehézségekben. Az elmúlt időszakban szinte folyamatos
karbantartást, javítást igényeltek a kerékpárút egyes szakaszai, elsősorban a patakok, vízfolyások
feletti hidak. Az önkormányzat 2016-ban közel egymillió forintot fordított a területén lévő három
híd javítására, azonban azok még ennek ellenére sem felelnek meg az elvárásoknak. Az
önkormányzatok ezen utaknak a karbantartási költségét és javítását nem tudják biztosítani, így
annak állami finanszírozása szükséges.
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