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Fidesz Magyar Fo4&! Szövetség

Dr. Szili Katalin
az Orsaággyúlds Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszonyi

terjesztjük e18 :

Országgyúlás Hivatala

9rornányszára : 44 I
Érkezett : 2006 FEBR 0 7,

Rapesolödó módosító javaslatot

A határozati javaslat 2 . pontjának a következi módosítását javasolom :

„2. A Szerződés tárgya :
A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi kőzúthá. l6zatának kt5zdrdeküs6g6r6J és fejlesztéséről
sz61ú 2003. évi CXXVíM. törvény 18 . §-a (6) bekezd6sdnek b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján a Kormány 317/2005 . (XH. 25.) rendeletének 2006. január 2 jén hatályos
melli kletdben - szakmai indokolás6s ,ajo=lkotásr6J szóló. többször módosított 1987. évi
XI.tv. 18. &(1)bekezdésben előirt hatásvizsgálat és v6izrehajtási fejtétel- elemzés, nd" -
felsorolt gyorsforgalmi útszakaszok és a kapcsolódó kiszolgáló létesítmények (a
továbbiakban: "Program Utak") magántöke bevonásával, piaci forrásból A„airzirozni kívánt
közbeszerzésdre, megtervezisdse, finanszírozására, megdpitds6re, felújítására, üzeméltetésére,
fenntartásóra és hasznosítására vonatkozó jog kizárólagos nyíijtása az AAK részére a
Szerződés hatálybal6pés6t61 számított 175] 30 éves időtartamra. A Programi Utak magántöke
bevonásával, piaci forrásból finanszírozni kívánt megvalósítása érdek6ben az AAK a
közbeszerzdsekre vonatkozó jogszabályoknak megfelelíien kozbeszerzési eljárásokat köteles
lefolytatni."

Kapcsolódó módosító javaslat

A H4zszabály 102 . §-árvak (1) bekezelése alapjánAz Országgyűlés felhatalmazásának
megadásáról az idlamháztartásrdl szóló 1942. évi XXXVHL torvény 22 . §-a alapjim a
Program Út Szolgáltatási Szerzód6s megkót6séhez" címíj H/19167. határozati javaslathoz,
kapcsolódva a H11916718. számü módosító javaslathoz a következő
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Budapest, 2006 . február 7 .

In do koIás

A 31712005 . (3M 25 .) Farm. rendelet és melléklete minden szakmai indokolás és a torvény által
megkívánt hatásvizsgálat nélkül sorolja fel azt a 12 útszakaszt és 2 hidat, amelyeket 1942 millió
euró költségvetési forrást biztosítva magánteke bevonásával kíván megépíttetni .

A 30 éves idSszak pénzügyi szempontból jobban áttekinthető és elegendő .
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Soltész Miklós
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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