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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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 162     860,0 /-2 140,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 50. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    32 Közlekedési ágazati programok

      50 Városi közúti projektek [1 265,6] 3     405,6
/+2 140,0 f.

kiadás/

Indokolás 

Siófok  központjának  az  átmenő  forgalom  tehermentesítése  és  a  zajterhelés,  légszennyezés
csökkentése, különösen a nyári idegenforgalmi szezonban már több mint 10 éve napirenden
van a képviselő-testület előtt. A déli elkerülő út kivitelezésének költségeit egy 2007. (!) évi
tanulmányterv  1,5  milliárd  forintra  becsülte,  mely  meghaladja  Siófok  Város
Önkormányzatának saját költségvetésének lehetőségeit.

Siófok  iparterületén  a  Marosi  út  csatornázásával,  felújításával  a  vállalkozások  lehetőségei
bővülnének és munkahelyteremtésnek is irányt adnának.

A  módosító  javaslat  Siófok  város  déli  elkerülő  út  kiépítéséhez,  valamint  a  Marosi  út
csatornázásához, felújításához szükséges fedezet biztosításáról szól.
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