
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/193.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:42

Parlex azonosító: 3JGG3IMM0001
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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: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 25. Cím 4. Alcím új 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    4 Területfejlesztési feladatok

      6
Dél- és belső-somogyi összekötő úthálózat 
kiépítése

5     800,0 /+5 800,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: elhagyás

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

      [33
Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújítása]

[2 320,4] 
/-2 320,4 m.

kiadás/

[3 479,6] 
/-3 479,6 f.

kiadás/

Indokolás 

Dél-  és  Belső-Somogy  halmozottan  hátrányos  létét  eredményező,  csapnivalóan  rossz
gazdasági-társadalmi  mutatóit  leginkább  az  aprófalvas  településszerkezetből  adódó
infrastrukturális  elmaradottsággal  szokták  magyarázni.  Sajnos  a  nemzeti  közlekedési
infrastruktúra-fejlesztési  stratégiában  sincs  szó  a  zsáktelepüléseknek  reményt  jelentő
útépítésekről,  így  gyakorlatilag  elsorvasztanak  egy  sor  szebb  jövőre  érdemes  települést
Somogyország déli  részén is.  Pedig a  legtöbb falu a  személyforgalom céljainak megfelelő,
négy méter  széles  gazdasági  feltáró  úttal  is  beérné,  így ez  esetben  a  költségek  jelentősen
mérséklődnének.  Költségvetési  módosító  javaslatom  célja  az  alábbi  összekötő  utak
megépítésének elkezdéséhez szükséges  források biztosítása a  Budapest-Belgrád  vasút  hazai
szakaszára szánt költségvetési összegek átcsoportosításával:

Inke-Kaszó, Varászló-Inke, Jákó-Kiskorpád, Kisasszond-6617. számú összekötő út, Gige-6616.
számú  összekötő  út,  Csököly-Rinyakovácsi,  Csököly-Mike,  Csököly-Kisbajom,  Őrtilos-
Murakeresztúr,  Porrogszentpál-Nemespátró-Liszó,  Berzence  (Lankócpuszta)-Gyékényes,
Csurgónagymarton-6801.  számú  összekötő  út,  Somogycsicsó-Szenta,  Bolhás-Somogyszob,
Háromfa-Tarany,  Háromfa-Vízvár,  Rinyaszentkirály-6807.  számú  összekötő  út,  Bakháza-
Rinyaújnép,  Rinyaújlak-Rinyaújnép,  Babócsa-Péterhida,  Rinyabesenyő-Homokszentgyörgy,
Csokonyavisonta-Homokszentgyörgy, Kálmáncsa-Kisdobsza, Kálmáncsa-Merenye, Kadarkút-
Hedrehely, Visnye-Vásárosbéc, Iharosberény-Sand
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