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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     200,0 /-800,0 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
Az egykori Torontál vármegye közlekedési viszonyainak 
rendezése

800,0
/+800,0 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 

Az egykor szebb napokat megélt Torontál vármegye északi részéből, a mai Csongrád megyéhez
került települések az elmúlt évtizedek során elszigetelődtek. Az 1920-ban kijelölt gúnyhatár nem
csak  fizikai  értelemben  vonta  ki  a  szerves  fejlődésből  a  települések  egy  részét,  hanem  a
közlekedés szervezésében és minőségében is „világháborús” állapotok vannak 2017-ben is. A
legkatasztrofálisabb állapotot a Szeged-Szőreg és Kübekháza között húzódó 8 km-es útszakasz
mutatja, ami a két település legfontosabb összekötő útja. Az elhasználódott, „teherbírás-hiányos”
és helyenként deformált pályaszerkezetet karbantartással már nem lehet javítani, csak komplett
felújítással. Célunk, hogy a déli határ mentén a természetes közlekedési szerkezet helyreálljon és
a Délvidéktől „elvágott” útvonalak visszatérjenek az anyaországi véráramlásba.
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