
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/110.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 09:56

Parlex azonosító: 167PL4IE0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Stummer János (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
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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 XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 11. 
Jogcímcsoport 4. Jogcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      11
Budapest és a fővárosi agglomeráció 
fejlesztése

        4
Nemzeti Olimpiai Központ beruházás 
támogatása

[88 712,1] 85     712,1
/-3 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím új 33. Alcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Budapest 18. Miklóstelep elkerülő út építése 3     000,0 /+3 000,0 f. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Budapest pesti oldal külső kerületeinek észak-déli összeköttetését biztosító Ráday Gedeon utca-
Haladás  utca-Petőfi  utca-Méta  utca  útvonal  közúti  forgalmi  terhelése  olyan  zaj-  és  egyéb
környezeti ártalmakkal jár, amelyek érdemben csak a tranzit-forgalom elterelésével, új útvonal
építésével  csökkenhet.  Budapest  18.  kerületének  földrajzi  adottságai  lehetővé  teszik,  hogy a
Ferihegyi  repülőtérre  vezető  úttól  kezdődően  a  mostanra  használaton  kívüli  vasúti  pálya
nyomvonalán olyan korszerű elkerülő út épüljön, amely észak-déli irányban a Nagykőrösi útig
húzódva mentesíti a megnövekedett forgalom alól a kerületet. A módosító indítvány több ezer
ember életfeltételeit érinti pozitívan.
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