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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló 7/12415. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz – аHHSZ 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(Т/12415/945. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- А törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak – а túloldali részletezés szerinti –

пёуеlёsét, illetve csökkentésétjavasolom:

ifAf ►lBя[

Sneider Tamás

országgyűlési képviselő
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Javaslat а 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII . XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MIГ~Л

	

ТЁI IUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztés

Ecséd-Hort M З -as autópálya felhajtó kialakítása 0 0,0 +100,0 +100 .0 100,0 100 0

XVII . XVII . NEMZETI FEJLESZTÉSI MIл~п~SZTÉк~IТM

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztés

1 364,0 1 364,0 -100.0 -100,0 12640 1264 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozб, részelemeiben egyтást6l elválaszthatatlan elё7 пyzat-mбdosltás tüпtethetőfel (a kiadás növelésével vagy csSkkeпtésévеl összeJ~ggés бeп az elSirányzathoz
kapcsolбdб bevétel vagy а támogatás összegét is mбdosltani szükséges). А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet mбdosltására irányulбjavaslat összefüggésben állhat а törvényjavaslat más mеllёkleteiveb А
гёszelőhйпyzatokat, normаdvákat tarйаlmazб mellékletek összefüggésben állhatnak а kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) гёszletezőmellékletekkel, továbbá а normaszövegben szeтерiё ,eпdelkezésekke[.
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Indokolá s

А két település Hort és Ecséd közvetlenül az autópálya mellett vannak. А két települést összeköti egy az

autópályát átívelő híd is . Azonban az autópályára itt le és felhajtani nem lehet.

Hort autópályához legközelebb eső része 300 méterre van, azonban ezen autópálya szakaszra ma 1 4

kilométeres kerül ővel lehet eljutni . Ecséd település 2,5 kilométerre van az említett hídtól, és számukra

most 17 kilométeres kerülőt jelent elérni ezt а pálya szakaszt.

А fajlagosan kis költségvetésb ől megépíthető autópálya felhajtó nagy fejlődést hozhatna а két

településnek. Hort bekapcsolódhatna az autópálya közelsége nyújtotta gazdasági erőtérbe. Ecséd és а

mögötte lévő turisztikailag is paradicsomnak számító területek ,jöhetnének közelebb" а világhoz .

Budapest, 2013 . december . . .

Sneider Tamás

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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