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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     000,0 /-1 000,0 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
Nagybajom – Kutas – Szabás – Nagykorpád – Lábod út 
felújítása (együttesen kb. 20 km)

1     000,0
/+1 000,0 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 

Nagykorpád és Lábod között található a kadarkúti kiágazás, ahonnét Lábodig felújították az utat,
valamint Kutas és Szabás között is kb. 1 km fel lett újítva, a többi várat magára. Így a teljes 24
km  útszakaszból  "csak"  kb.  20  km,  ami  felújítandó.  A Kutasról  kivezető  utak  a  környék
legrosszabb  állapotban  lévő  útjai,  különös  tekintettel  a  fentebb  leírt  útvonalra.  Ezen  utak
minősége bőven elég ahhoz,  hogy bármilyen befektetőt  elriasszon a településről.  Kutas  és a
szomszédos érintett  településeken lakók részéről is folyamatos igény van ezen útvonal teljes
körű felújítására, de csak foltozgatás folyik vagy még az sem.
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