Iromány száma: T/15381/536.
Benyújtás dátuma: 2017-05-16 17:51
Országgyűlési képviselő

Parlex azonosító: 19GGA5QE0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik), Vágó Sebestyén (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 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
Rendkívüli kormányzati
1
intézkedések

[110 000,0] 108 000,0 /-2 000,0 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
Környe és Vértessomló között a 81128-as számú közút
50
burkolatának felújítása, az úttest kiszélesítése

2 000,0

/+2 000,0 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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

Indokolás
A körülbelül 3 km hosszú közúton keresztül érhető el tömegközlekedéssel Vértessomlóról és
Várgesztesről a megyeszékhely. Az út állapota sajnos borzalmas. A járművek, különösen az
autóbuszok gyakran centikre közelítik meg egymást, hogy a kátyús, gödrös felületen haladni
tudjanak. Ez az állapot balesethez is vezethet. A térség kedvelt turista úti cél, különösen a neves
búcsújáró hely, Vértessomló látogatott. Megfelelő közlekedési viszonyok kiépítésével további
turistákat, ezzel pedig bevételt hozhatna az itt elhelyezkedő településeknek.
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