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14. Mogyoródi BMX pálya kialakítása

19 millió forint

Az előirányzat a mogyoródi BMX pálya létrehozására szolgál.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Mogyoród 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.

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. 



Indokolás 

1. 

Sok helyi fiatal űzi ezt  a sportot. 2013-ban a helyi Fidesz a Fidelitas segítségével megígérte
sajtónyilvánosság előtt, hogy építenek nekik BMX pályát. Ez a mai napig nem valósult meg. A
fiatalok  a  község  szélén  2014-ben  nekiláttak  saját  erőből  egy  az  igényeinknek  megfelelő
gödrökből,  földkupacokból,  hulladékfából  eszkábált  pálya  építésének.  Ez  természetesen  nem
felel  meg a biztonsági előírásoknak. Itt  már több baleset előfordult  és már vitt  el  innen egy
gyereket a mentő agyrázkódással.  Ezt az áldatlan állapotot lenne hívatott megszüntetni az új
pálya.
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