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Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
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] 109     600,0 /-400,0 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
12103. sz. közút Szokolya és Királyrét közötti 4 km-es 
szakaszának felújítása

400,0
/+400,0 m.

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 

Szokolya és vele együtt Királyrét a Börzsönybe érkező turisták kedvenc kirándulóhelye lett. Az
ide  érkezőket  a  tájhoz  méltatlan  állapotban  lévő  közút  fogadja.  Az  autós  és  a  kerékpáros
forgalom is egy rossz minőségű, néhol szinte egy nyomvonalú útban szűkülő, amin a kátyúk és
az  egyéb  úthibák  kikerülhetetlenek.  Az  utat  használó  kerékpárosok  sok  esetben  csak  a
véletlennek  köszönhetik,  hogy  baleset  nélkül  élik  meg  ezt  a  4  km-es  szakaszt.  A  Váci
Rendőrkapitányság  Közlekedésrendészeti  Osztálya  szerint  az  útszakasz  veszélyes  és
kezdeményezte az út fenntartójánál az úttest burkolatának azonnali javítását. Fentieken túl az
útszakasz felújítását a Börzsöny-Duna-Ipoly turisztikai fejlesztési célja is fontossá teszi, hisz a
térség  turisztikai  fejlődése  normális  infrastruktúra  nélkül  elképzelhetetlen.  Szokolya  Község
Önkormányzata többször kezdeményezett egyeztetést a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nél a fenti
útszakasszal  kapcsolatosan.  A  Zrt.  képviselői  támogatóan  nyilatkoztak  a  tervezetről,  ám
forráshiányra hivatkozva nem képesek kivitelezni a beruházást.
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