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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 2018. 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 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok

      26
Rákosligeti sportpálya/futópálya 
felújítása

25,0 /+25,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 1. Cím 1. Előirányzat-csoport 3. 
Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI 
KABINETIRODA
  1 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, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    1 Működési költségvetés
      3 Dologi kiadások [1 550,1] 1     525,1 /-25,0 m. kiadás/

Indokolás 

A  Jobbik  XVII.  kerületi  önkormányzati  képviselőjéhez  2016-ban,  és  2017-ben  is  több
megkeresés  érkezett  a  rákosligeti  futópálya/futókör  rossz  minőségével  kapcsolatban.
Rákosmente Önkormányzatának 2016. április 28-i testületi ülésén a Jobbik képviselője a salak
helyett  rekortán burkolat  létesítése mellett  érvelt.  A lakosok szerint a biciklisek rendszeresen
használják a futókört. A salak azonban, ha felázik a pálya, és rámennek a biciklivel, akkor az
nyomot hagy. Ha pedig kiszárad, akkor egy mélyedés marad a helyén, amibe, ha a futó belelép,
akkor  az  sérülést,  ízületi  panaszokat  okozhat.  A  városvezetés  a  költségekre  hivatkozva
elutasította a rekonstrukciót, ugyanakkor a helyi lakosok továbbra is azt szeretnék elérni, ha a
futópályát valóban a futók tudnák biztonságosan kihasználni. Ezért indokolt lenne a rákosligeti
futókör rekortánnal való burkolása.
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