
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/16118/292.

Benyújtás dátuma: 2021-05-19 21:41

Parlex azonosító: NXJ3M5IW0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bana Tibor (független)
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 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Kulturális bizottság 

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

[18 000,0] 17     930,0
/-70,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 1. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti 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. 



    1
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű 
előirányzatok

      1 Magyar Falu Program

        1 Rönöki Szent Imre templomhoz vezető út felújítása 70,0
/+70,0 f.
kiadás/

Indokolás 

A rönöki Szent Imre templomhoz vezető út kapcsán még 2016-ban fordultam írásbeli kérdéssel a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz, mivel már akkor is rendkívül rossz állapotban volt, egyes
szakaszai szinte járhatatlanok voltak. Sajnos mind a mai napig nem történt javulás, sőt a helyzet
tovább romlott.  Az idősebbek a rossz közlekedési viszonyok miatt  sokszor nem kockáztatják
meg a  templomhoz vezető  utat,  pedig  az  29 évvel  ezelőtt  szinte  romokból  lett  újjáépítve  –
osztrák-magyar  összefogással.  A közlekedés  javítása  és  a  helybéli  hívő  lakosok  érdekében
szükséges az út mielőbbi felújítása.
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