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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     700,0 /-300,0 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

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. 



      50
Vác város önkormányzati kezelésében lévő aszfaltozott utak 
felújítása, külterületi utak építése (földutakból szilárd burkolatú 
utak készítése)

300,0
/+300,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Vácott az utóbbi időben olyan jelentős mértékben megromlott az aszfaltozott utak minősége,
hogy a kátyúzás már nem elégséges. A Városfejlesztő Kft. által végzett javítások csak elodázzák
a probléma megoldását. Több utcában szinte járhatatlanok az utak. Sok helyen szükség lenne az
útalap  megerősítésére,  az  aszfaltszőnyeg  cseréjére.  A  város  költségvetése,  valamint  az
önkormányzatok jelenlegi központi finanszírozása nem teszi lehetővé a jelentősebb felújításokat.
A  külterületi  földutak  folyamatos  kőszórással  való  javítgatása  nem  tekinthető  végleges
megoldásnak. A Vác környéki talaj laza homokos szerkezete nem teszi lehetővé az utak ilyen
módon való tartós javítását, egy viszonylag rövid idő után elnyeli a követ. Esős, sáros idő esetén
vannak  olyan  külterületi  településrészek,  utcák,  amelyeket  sem  mentő,  sem  tűzoltó,  sem
rendőrautó nem tud kellő hatékonysággal megközelíteni.
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