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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 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
Belső körgyűrű és új völgyhíd építése 
Veszprémben

3     000,0 /+3 000,0 f. kiadás/

Indokolás 

1. 

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. 



Az új út tehermentesíti a belvárost és a Házgyári utat. Új kerékpáros és autós kapcsolat alakul ki
a város legnagyobb lakótelepe (ahol a lakosság egyharmada él) és az ipari park között, ahová
rengetegen  járnak  dolgozni.
A  kerékpáros  forgalom  amúgy  is  elég  problémás  az  ipari  park  felé  jelenleg.
Az új híd építését ugyan 2 éve a miniszterelenök jelentette be, de jelen állás szerint csak annyit
tudni, hogy a tervezés hamarosan elkezdődik (és erre is csak ígéret van az önkormányzattól).
Szükséges  volna  konkrét  forrásokat  elkülöníteni  a  projekt  részére,  hogy a fejlesztés  valóban
elinduljon.
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