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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Nemzeti összetartozás bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 28. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok
      28 Kiemelt közúti projektek [255 612,4] 256     112,4 /+500,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXXIV. Fejezet 1. Cím 1. Alcím 1. 
Előirányzat-csoport 3. Kiemelt előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

XXXIV. MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA
  1 MMA Titkársága

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. 



    1
MMA Titkárság Igazgatása, köztestületi 
feladatok

      1 Működési költségvetés
        3 Dologi kiadások [1 015,3] 515,3 /-500,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

Csepel  Budapest  fontos  ipari  központja  volt  a  múltban,  mára  azonban  a  főváros  egyik
legszegényebb kerületévé  vált.  Ahhoz,  hogy ez  megváltozzon,  olyan nagyberuházásokra  van
szükség, amelyek a korábbi ipari hasznosítású területek újbóli felvirágoztatását lehetővé teszik,
valamint  zöldmezős beruházásokat  is  a  kerületbe vonz,  ráadásul  a  jelentős  átmenő forgalom
okozta problémákat is  kezelni  tudja.  Csepel és az egész Csepel-sziget jövőbeni  fejlődésének
kulcsa  a  gerincút  megépítése.  A kerület  ipari  területei  csak  akkor virágoztathatók fel,  ha az
teljesen  kiépül,  csak akkor teremthetnek az  itt  működő vagy idetelepülő  cégek több ezer  új
munkahelyet, ha teljesen kiépül az M0-s felé a még meglévő közúti kapcsolat. Mindezen okok
miatt  elengedhetetlenül  szükséges  a  második  szakasz  megépítése  és  a  II.  Rákóczi  F.  út
kiszélesítése. Ezért tartalmazza a javaslat a beruházás folytatásának előkészítéséhez szükséges
anyagi fedezet biztosítását.

2. 

A Magyar  Művészeti  Akadémia  már  eddig  is  annyi  juttatást  kapott,  amely az  általa  végzett
tevékenységhez képest eltúlzott.
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