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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     930,0 /-70,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 50. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok
      50 Tószeg infrastrukturális fejlesztése 70,0 /+70,0 m. kiadás/

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. 



Indokolás 

Tószegen  az  elmúlt  15  évben  jelentősebb  fejlesztés,  felújítás  nem történt,  ami  elsősorban a
közutak  állapotából  és  a  belvíz-,  valamint  a  csapadékvíz-elvezetés  megoldatlanságából
tükröződik. A meglévő vízelvezető árkok túlnyomó része alkalmatlan funkciójának betöltésére.
Az utak elhasználódása jelentős, amelyeket évenkénti rendszerességgel kátyúzással próbálnak
helyrehozni. A településen az utak kb. 50%-a úgynevezett száraz aszfalttal van megszórva, ami
alig  jobb  egy  murvával  terített  földútnál,  ezért  ezekről  az  utakról  a  3,5  tonnánál  nagyobb
össztömegű  járműveket  kitiltották,  ami  egyértelműen  akadályozza  a  tüzelőanyag  és  az
építőanyag házhoz szállítását. A vízelvezetés hiánya sok utcában azt eredményezi, hogy esős
időben a járdák és az úttestek szinte járhatatlanok. Szorosan ehhez a témához kapcsolódik, hogy
a község egyetlen kerékpárútja, ami kb. 4 km a kerékpárgyárat köti össze a településsel, a 2000-
es  árvízkor  történt  gátmegerősítés  miatt  tönkrement,  ezen  közlekedtek  a  földet  szállító
teherautók és a munkagépek. A teljes helyreállítását az önkormányzat minden évben tervezi, de
forráshiányra  hivatkozva  nem  tudja  megvalósítani.  A kerékpárutat  főleg  a  kerékpárgyárban
dolgozó  néhány száz  ember  és  az  iskolába  járó  gyerekek  használják,  vagyis  nem kizárólag
sportolási  célból  készült.  A felsoroltak  semmilyen  luxusigényt  nem  tartalmaznak  (például
kisvasút  vagy  stadionépítést),  a  településen  élők  csak  szeretnének  egy  21.  századi  magyar
település alapvető igényeihez tartozó körülmények között élni. Az itt élő emberek részéről teljes
joggal fogalmazódott meg igényként a közlekedésre alkalmas minőségű utak kialakítása. Mindez
hosszabb távon költséghatékonyabb is, mint az állandó toldozgatás, foltozgatás.
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