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Országgyűlési képviselő

Kapcsolódó módosító javaslat !

%vér László úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséróZ szóló T/12415. számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - а HHSZ 102. § (1) Imhzdésébeпfoglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslatot

(Т/12415/91. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- А törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - а túloldali részletezés szerinti –

пövelését, illetve csökkentését javasolom :



-2 -

JavasIat а 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+~ MÓDOSZTOTT ELŐ IltÁNYZАT

KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOОА-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOОА-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOОА-
TÁS

ХХ. Emberi Erőfonások Minisztériuma

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

24 Spoгlétesítméпyek fejlesztése, kezelése

11 Spo~létesítméТyek fejlesztése és fenntartása

А Csillaghegvi Strandfürd ő és Uszoda rekonstmkciója 0 0

	

+100.0 +100.0 1000 1000

ХХ . Emberi Erőforrások Minisztériuma

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

1 Működési költségveté s

3 Dologi kiadások 2640,3 -100,4 2540.3

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozd, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-mбdosltás tйntеffidőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsol&lб bevétel vagy а támogatás összegét is mбdosttani szükséges). А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet mбdosttására iráпyalд javaslat összelйggésбen állhatа törvényjavaslat más mellékleteivel А
részelőrányzatoka6 пormWKvákat tатtalтazб mellékletek összefüggésben átihatnak а kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá а normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Óbuda közkedvelt standfürdője és uszodája а csillaghegyi létesítmény. Az utóbbi években azonban а
„tűzoltáson” kívül semmilyen érdemi felújítás nem történt, а karbantartás hiánya miatt а létesítmény erősen
leromlo tt állapotban van. Jelen módosító javaslat megteremti annak lehet őségét, hogy az óbudai polgárok ismét
egy jó állapotú, felújíto tt strandfürdőbe és uszodába járhassanak.

Budapest, 2013 . december 2 .

Z. Kárpát Dánie l

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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