
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6322/678.

Benyújtás dátuma: 2019-06-20 14:27

Parlex azonosító: 1GB6JPD00001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik), Dr. Steinmetz Ádám (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1
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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 23     810,0
/-100,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Szabadidőpark létrahozása Marcali város északi területén

100 millió forint

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. 



Az előirányzat Marcali Város szabadidőparkja létrehozására szolgál.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Marcali Város Önkormányzata számára oly módon, hogy
- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a támogatói okirat kiadását követő
30 napon belül történik és
- a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – folyósítására csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november
15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Indokolás 

1-2. 

Marcali  város  északi  központjában  található  egy  parkos  terület,  valamikori  kastélyparkkal,
melyen keresztül folyik egy patak. Ezen a területen könnyedén létre lehetne hozni egy a lakosság
kikapcsolódási lehetőségét és a turizmus fellendülését segítő szabadidőparkot:

A patak  medrének  kiszélesítésével  ki  lehetne  alakítani  egy  kisebb  tavat,  a  ligetes  parkban
létrehozni egy játszóteret és egy kondi parkot.

A terület alkalmas egy rekortán futópálya kiépítésére is, ami nem egy napégette focipálya körül
lenne, hanem egy parkban.

A városban sokan dolgoznak váltott műszakban, és számukra jó lehetőség lenne a rekreációra. A
városban nincs ilyen lehetőség és erre alkalmas környezet.
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