
Országgyűlési képviselő
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Benyújtás dátuma: 2019-06-20 13:38

Parlex azonosító: 7HT824N40001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Burány Sándor (Párbeszéd)
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 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Gazdasági 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
      51 Kispest Kossuth téri piac felújítása 2     000,0 /+2 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi 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, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 108     000,0 /-2 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

A kispesti  Kossuth  téri  piac  Dél-Pest  egyik  legjelentősebb  piaca,  ahová  -  köszönhetően  jó
közlekedési adottságainak - több ezren járnak rendszeresen vásárolni, még a környező kerületből
is.

Sajnálatos módon azonban a piac épületei és infrastrukturális hátterük elöregedetek az elmúlt
évtizedekben, javításuk, korszerűsítésük pedig a kerület egy éves költségvetésének mintegy húsz
százalékát  emésztené  fel,  amit  önkormányzatunk nem tud önerőből  kigazdálkodni.  Minderre
való  tekintettel  a  kispesti  polgárok  méltányolható  igénye  és  támogatandó  törekvése,  hogy a
kerület  egyik  legfontosabb  közösségi  és  kereskedelmi  pontjának  XXI.  századi  színvonalon
történő megújítását az Országgyűlés is támogassa.
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