
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/751.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:55

Parlex azonosító: 8NJSYVEO0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Rig Lajos (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 38. Alcím új 32. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok
      32 Sümeg Petőfi utca árok és híd javítása 1,0 /+1,0 m. 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] 29     574,8
/-1,0 m.
kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Sümegen februárban elindították a felszíni csapadékvíz-elvezetésre irányuló projektet, amelynek
eredményeképpen elkészülhet a városközpont két utcájában a vízelvezetés. A TOP-os pályázaton
nyert  több,  mint 78 millió  forintból az Árpád és a Petőfi  utcában készül  el  a  kivitelezés.  A
projektben az árkok lefedése és parkolóhelyek kialakítása is szerepel. Az ígéretek szerint (illetve
a lakosok előzetes tájékoztatása szerint) a Petőfi utcában ez valamennyi híd felújítását is érinti.
Több lakos elmondása szerint azonban a Petőfi u. 52. és 54. szám előtt található hidakat kivették
a felújításból, azzal az indokkal, hogy ezek jó állapotúak és nincs azokra forrás biztosítva. A
valóság az, hogy az érintett két híd nagyon rossz állapotú, egyik le is van szakadva, mely fával
van alátámasztva, így balesetveszélyes. Az ott élők jogos kérése az, hogy az ígéretekhez híven,
valamint  az  előzetes  tervekhez  igazodva  az  érintett  két  hidat  is  újítsák  fel,  csakúgy mint  a
mellettük  levőket.  Amennyiben  valóban  nincs  rá  forrás,  akkor  a  központi  kötségvetésből
szükséges kiegészíteni azt.
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