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Országgyűlési képviselő

Parlex azonosító: P2QZZDED0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Ander Balázs (Jobbik)
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 2021. 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 új 68. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
68 Nagykanizsa peremterületeinek fejlesztése

5 000,0 /+5 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 1. Cím 5. Alcím
Módosítás jellege: módosítás
XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
1 Központi kezelésű előirányzatok
Filmszakmai közvetett támogatások mozgókép
5
törvény szerinti kiegészítő finanszírozása

[27 000,0] 22 000,0

/-5 000,0 m.
kiadás/

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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Indokolás
A falvak és kitelepülések részére elnyerhető források sajnálatos módon nem érhetők el olyan
településrészek számára, mint a Nagykanizsához tartozó hegyhátak (Förhénc, Cserfő, stb.).
Komplett családok életvitelszerűen laknak ezen területeken, és évek óta próbálkoznak önerőből
előrébb jutni, ám a helyzetük e tekintetben kilátástalan. Ezen hegyhátakon az úthálózat és a
közvilágítás nagyjából 75% mértékben ki van építve, ami nagyobb gondot jelent, az a vízi
közmű- és csatornarendszer hiánya. A területek kiváló termőterületek is egyben, az ott élők
gazdálkodnak. Egy átfogó állami pályázati és/vagy támogatási alap sokat segíthetne abban, hogy
ezen területeken is biztosítva legyenek a XXI. századi életkörülmények.
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