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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 XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 107     500,0 /-2 500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 50. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

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

     50
Szolnok-Csataszög-Nagykörű-Kőtelek-Tiszasüly-Besenyszög-
Szolnok által behatárolt közút felújítása

2     500,0
/+2 500,0
f. 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, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

Szolnok közvetlen vonzáskörzetéhez tartozó településekhez, illetve átvezető útvonal - mely egy
hurkot képez - szinte járhatatlan az arányában magas forgalomhoz képest közúti közlekedésre
alig  alkalmas  és  balesetveszélyes.  Kátyúk,  gödrök  között  kell  szlalomozni  az  arra
közlekedőknek, hogy eljussanak a megye székhelyre vagy a másik településre.  A fejlesztése,
felújítása mindenképpen indokolt a közlekedés biztonsága érdekében és az utazás zavartalanabbá
tétele  miatt.  Az  elmúlt  évtizedekben  az  itt  élők  türelmesen  vártak  arra,  hogy  az  úthálózat
megújuljon. Ez jogos igényük, különösképpen azért, mert az utakkal kapcsolatban nem esztétikai
problémák  állnak  fenn,  hanem  azok  állaga  a  megjelölt  útszakaszon  közlekedők  életét
közvetlenül veszélyezteti.
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