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Az Országgyűlés

Gazdasági
bizottságának

kiegészítő aj ánlása

az M5-ös autópálya 3. fázisának megépítéséhez szükséges
koncessziós szerződés módosításától szóló

H/14339. sz. határozati javaslat

vitájához

(Együtt kezelendő a H/14339/7 . sz. ajánlással .)

Tisztelt Országgyűlés!

Az Országgyűlés Gazdasági bizottsága megvitatta az M5-ös autópálya 3 . fázisának
megépítéséhez szükséges koncessziós szerződés módosításáról szóló, H/14339. számon
beterjesztett határozati javaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott H/14339/8-9. számú

kapcsolódó módosító javaslatokat .

1. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva saját H/14339/4 . számú módosító
indítványához (H/14339/7 . számú ajánlás 2. pontja) - a határozati javaslat a) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIIII törvény 22 . §-ának (1)
bekezdése alapján felhatalmazást ad az M5-6s autópálya működtetésére vonatkozó, 1994 .
május 2- cin létrejött, egyrészről a Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési
miniszter (1055 Budapest, Honvéd u. 13-15-), másrészről az AKA Alföld Koncessziós Autópálya
Részvénytársaság (1023 Budapest, Lajos u. 26. ; cégjegyzékszáma: 01-10-042618) mint
koncesszor között fennálló koncessziós szerződés módosítására a következő feltételek szerint:/
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„a) az M5-6s autópálya 3 . fázisát (Szeged észak 159,2 km - országhatár 174,5 km) _
továbbá ennek keretében a kunszállási leágazó csomópontot (102 km) - a koncesszor 2006 .
végéig építse meg és a többi fázissal együtt üzemeltesse ;"

Indokolás : Lásd a H/14339/8 . számú módosító javaslat
indokolását .

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

2. Endre Sándor képviselő - kapcsolódva saját H/14339/4 . számú módosító
indítványához (H/14339/7 . számú ajánlás 2. pontja) - a határozati javaslat a) pontjának a
következő módosítását javasolja :

/Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992 . évi XXXVIII. törvény 22. §-ának
(1) bekezdése alapján felhatalmazást ad az M5-6s autópálya működtetésére vonatkozó, 1994 .
május 2-cin létrejött, egyrészről a Magyar Állam képviseletében a gazdasági és közlekedési
miniszter (1055 Budapest, Honvéd u . 13-15.), másrészről az AKA Alföld Koncessziós
Autópálya Részvénytársaság (1023 Budapest, Lajos u . 26. ; cégjegyzékszáma : 01-10-042618)
mint koncesszor között fennálló koncessziós szerződés módosítására a következő feltételek
szerint :1

„a) az M5-ös autópálya 3 . fázisát (Szeged észak 159,2 km - országhatár 174,5 km) _
továbbá ennek keretében a petőfiszállási (Pálosszentkút) leágazó csomópontot - a koncesszor
2006. végéig építse meg és a többi fázissal együtt üzemeltesse ;"

Indokolás : Lásd a H/14339/9. számú módosító javaslat
indokolását.

A módosító javaslatot(tal) : - a Gazdasági biz . nem támogatja

- az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Hivatalának Jogi főosztálya

Budapest, 2005 . március 10 .

Puch László s .k.,
a Gazdasági bizottság elnöke
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