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Kapcsolódó módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséróZ szóló T/12415. számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/12415/193. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

7 Kerékpárút-fejlesztés Rákoscsaba és Dunakeszi között 0 0,0 +150,0 +150,0 150,0 150 0

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium igazgatás a

1 Működési költségveté s

3 Dologi kiadások 4 112,6 -150,0 3 962 .6



Indokolá s

A 2013. október 30-i fóti képviselő-testületi ülésen elfogadásra került a Rákospalotát és Dunakeszit összekötő
fóti kerékpárút megtervezése . A tervezet út teljes hossza 6,5 km .

Kezdőpontja: az M-0 autópályánál tervezett 2 . sz. körforgalom.

Útvonala : Fót területén a 2102 . sz. út külterületi szakasza mellett, ennek belterületi folytatásában a Károly i

István út a Vörösmarty térig (4,4 km), továbbá a Kossuth Lajos utca – Gy őrffy utca – Keleti Márton út (2,1km)

Becsület beruházás költsége 150 millió forint .

Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya el őzetes árajánlatot kért a TURA-

TERV Mérnökiroda Kft-től .

A tervezés megközelítőleg bruttó 3 .900.000.- Ft. A tervezési költséget a képvisel őtestület a 344.-es számú

előterjesztésében megszavazta.

Az elhangzottak alapján Fótnak nem lesz elegendő anyagi forrása ahhoz, hogy önerőbő l finanszírozza a

kerékpárút kiépítését. A városvezetés ezért els ősorban központi forrásból tudná megnyugtatóan megvalósítan i

ezt a fontos elképzelést .

Budapest, 2013 . november 12 .

A
Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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