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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] 160     720,0 /-4 280,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 51. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

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

      51
É-D irányú út tervezése és építése 
Kiskunhalason

4     280,0 /+4 280,0 f. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  Dong-éri  csatornával  párhuzamosan  a  város  nyugati  oldalán  épülő  tehermentesítő  út
megvalósítandó szakasza lehetővé teszi a Nagy Szeder István utca és a Kőrösi út közötti közúti
forgalom  belvároson  kívül  történő  elvezetését.  A költségvetési  támogatásból  megvalósítani
tervezett fejlesztés kiterjedne az előzetes tereprendezésre, az útpálya megépítésére, a vízelvezető
rendszer  kiépítése,  az  útpálya  melletti  parkosításra  és  minden  egyéb  kapcsolódó  eszköz
megvásárlására.  A  projekt  keretein  belül  megvalósuló,  a  mai  kor  elvárásainak  megfelelő
összekötő  út  jelentősen  csökkentené  –  a  ma  még  kényszerből  -  a  belváros  útjain  áthaladó
forgalom  mértékét.  A beruházás  elősegíti  egyúttal  a  meglévő  vállalkozások  kapacitásainak
növelését, illetve új vállalkozások betelepedését is.
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