
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/179.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:34

Parlex azonosító: 1EF3ZTF60001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bana Tibor (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 XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok
      1 A közösségi közlekedés összehangolása
        1 Döröskei buszforduló kialakítása 100,0 /+100,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     475,8
/-100,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Döröske településen nincsen autóbusz forduló és autóbusz tároló hely. Mióta megszületett az a
jogszabály, hogy nem lehet közterületeken ezeket a járműveket tárolni (nagyon helyesen), azóta
Döröskén  -  mint  végállomás  -  a  falu  központjában,  az  "ÁFÉSZ"  területén  van  elhelyezve
mindkét busz. Ez önmagában nem is lenne probléma, azonban áldatlan állapotok uralkodnak
főleg esős időben (vörös kavicsos a terület), valamint szűk a híd (volt már hosszabbítva), ezért a
hídfejek állandóan összetörnek (jelenleg is törött), továbbá kikanyarodáskor az út másik oldalán
az árok beomlik, stb. Sajnos az önkormányzatnak olyan területe nincs, ami alkalmas lenne a
probléma megoldására, de ha lenne is, pénz nem lenne egy normális, korszerű autóbusz forduló
és tároló kialakítására. Az ÉNYKK nem lát lehetőséget a probléma megoldására.
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