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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
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] 123     000,0 /-42 000,0 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 A 3225-ös út közlekedésre alkalmassá tétele 42     000,0 /+42 000,0 m. kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A 3225-ös számú közút Szolnoktól indul és Besenyszög útirányon át Jászkisér közvetlen határán
csatlakozik  a  3227.  számú közútba.  Az  út  teljes  hossza  eredetileg  39,6  km,  de  a  4-es  főút
Szolnokot elkerülő szakaszának megépítésekor az út nyomvonalát hozzáigazították az új (épülő,
majd félbeszakított) M4-eshez. Ez a módosítás még plusz 2,3 km-t jelent, így az út teljes hossza
41,9 km.

A 3225-ös számú közút az épülő M4-es felett átívelő felüljáróról indul a 442-es út folytatásaként.

(0) Szolnok (442,M4)

(4,2) Csataszög, Nagykörű, Hunyadfalva, Kőtelek

(3224)

(9) Besenyszög-Palotáspuszta

(15,1)Besenyszög

(25,3)Jászladány, Jászalsószentgyörgy (3226)

(27,4)Tiszasüly, Kőtelek (3224)

(36,7)Jászkisér

(39,5)""vasúti átjáró""

(39,6)""Az út vége""(3227)

Az  út  minősége  a  szolnoki  szakaszon  kívül  rendkívül  rossz,  szinte  járhatatlan.
Közlekedésbiztonsági szempontból erősen kifogásolható,  balesetveszélyes! A felújítása kevés,
teljes burkolatának cseréjére van szükség. A kistérség Szolnok megyei jogú város vonzáskörzete,
az érintett települések kapcsolódása az agglomerációhoz jelentős, a közúti forgalom számottevő,
ezért indokolt a beruházás.

A  térség  lakói  nagyon  örülnek,  hogy  elindult  a  felújítási  program,  de  megdöbbenéssel
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tapasztalták,  hogy  nem  egészen  8  kilométer  valósul  meg  a  beruházásból  és  az  előzetesen
előirányzott anyagi erőforrásokból is visszavontak.
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