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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. 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 32. Alcím 30. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok
      30 Közúthálózat felújítása

        1
Csajág-710-es út összekötésének 
megépítése

120,0 /+120,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 20     459,5
/-120,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Csajág a Balatontól mindössze néhány km-re fekvő település, azonban az infrastruktúra miatt
szinte teljesen kiesik az üdülőkörzetből. A 710-es elkerülő út megépítése ugyan segítette a térség
közlekedését, azonban a mai napig nem épült meg a Csajág és az elkerülő közötti összekötő út,
ami  alig  néhány  km.  Ez  az  összekötő  út  több  szempontból  is  lényeges  a  településen  élők
számára.  Csajág  közvetlenebb  összeköttetésbe  kerül  a  Balatonnal,  valamint  a  településről  a
környező városokba járóknak is nagy segítség lenne, mivel csökkenne a munkába járás ideje.
Jelenleg  a  településről  a  Balaton  felé  Balatonfőkajáron  keresztül  lehet  lejutni  és  erről  lehet
megközelíteni az elkerülőt is.

A szomszéd  településen,  Küngösön  élők  közlekedését  is  nagyban  segítené  az  összekötő  út,
hiszen jelenleg a Csajág-Balatonfőkajár útvonalon tudják megközelíteni az ott élők a 710-es utat.
Az  összekötő  megépítésével  a  Küngösön  élők  is  részesedhetnének  az  abból  származó
előnyökből.

Módosító  javaslatommal  az  összekötő  út  megépítésére  szeretném  biztosítani  a  szükséges
összeget, hogy a fenti két település és az ott élő magyar emberek is részesülhessenek a jobb
infrastruktúra jelentette előnyökből.
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