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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 XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 51. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok
      51 Csepeli gerincút megépítése 8     000,0 /+8 000,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 21     575,8
/-8 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az M0 körgyűrű fizetőssé tétele óta Csepelen a kamionforgalom megtízszereződött, ami teljesen
ellehetetleníti  a  kerületben élők mindennapjait.  A Fidesz jóvoltából  egy konténer  terminál  is
létesült a kerületben (Metrans), amivel további min. 500 kamionnal több halad át Csepelen napi
szinten,  illetve  megnövekedett  a  tehervonatok  száma  is,  ami  a  Corvin-csomópontnál  okoz
fennakadást.  A csepeli  emberek  egészségét  és  nyugalmát  senki  nem veszi  figyelembe.  Egy
baleset  esetén,  ami  a  Weiss  Manfred  úton  történik,  a  Csepelre  történő  be-,  illetve  kijutás
reménytelennek látszik, mert csak Pesterzsébeten (XX. kerület)  keresztül lehet megközelíteni
Pestet.  A csepeli  gerincút  megvalósítását 1993-ban ígérte  meg még Demszky Gábor,  amikor
Csepel  le  akart  válni  Budapestről.  A leválási  igény  újra  egyre  nagyobb  a  csepeli  emberek
részéről, amely ugyancsak indokolttá teszi e jogos követelés teljesítését. A támogatás biztosítása
a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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