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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] 108     000,0 /-2 000,0 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
XXI. századi közlekedési vállalat létrehozása 
Nyíregyházán

2     000,0 /+2 000,0 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 

Nyíregyháza  közösségi  közlekedésének  racionalizálása  szempontjából  és  a  költségek
csökkentése érdekében, mint megyei jogú város számára fontos egy önálló tömegközlekedési
vállalat  létrehozása.  Jelenleg  a  Volán  84  autóbuszt  üzemeltet  Nyíregyházán,  amiknek  az
összetétele  és  életkora  vegyes  (átlagéletkora  13,40  év),  de  összességében  elmondható,  hogy
elöregedett és műszakilag leromlott gépjárműparkkal rendelkezik. A Modern Városok Program
keretében 41 új CNG és 6 elektromos buszt kap a város, amit kiegészítve egy korszerű, XXI.
századi  tömegközlekedési  vállalat  létrehozását  tenné  lehetővé.  A módosító  javaslat  a  XXI.
századi tömegközlekedési vállalat létrehozásához biztosít forrást.
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