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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] 109     996,5 /-3,5 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
Új buszmegálló létesítése Kutas településen a Szellő utca és a 
Táncsics utca sarkán

3,5
/+3,5 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 

Kutas községében már három évvel ezelőtt a közútkezelő és a Volán szakemberei megvizsgálták
egy,  a  Szellő  és  a  Táncsics  utcáknál  lévő  buszmegálló  kialakításának  lehetőségét.  Akkor  a
tervezés  és  a  kivitelezés  két  buszöböllel  számolt,  azonban  sajnos  a  megvalósítás  elmaradt.
Ezekben az utcákban sok iskoláskorú gyermek van, akik egy része Nagyatádra jár iskolába, és
így sokkal közelebb kerülne hozzájuk a megálló, valamint biztonságosabb lenne a hazajutásuk,
illetve az eljutásuk a buszhoz. Jelenleg a központban lévő buszmegállót csak két olyan utcán
keresztül tudják megközelíteni, amelyek nem rendelkeznek járdával. A módosító javaslat az új
buszmegálló létesítésére irányoz elő forrást.
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