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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

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     800,0 /-200,0 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

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. 
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A 27-es számú főközlekedési útvonalból kiágazó, Szögliget 
településre vezető út        aszfaltburkolatának teljes szélességű 
felmarása, újraaszfaltozása és kiszélesítése mintegy 2 kilométer 
hosszan

200,0
/+200,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Az ország egyik legszebb vidékén, az Aggteleki Nemzeti Park területén található Szögliget. Az
útburkolat állapota kritikán aluli, és évről évre romlik. A települést kizárólag ezen az úton lehet
megközelíteni. Idegenforgalom szempontjából évente többezer túrázó és pihenni vágyó keresi fel
Szögligetet.  A településről  közelíthető  meg  Magyarország  legnagyobb  alapterületű  vára,  a
Szádvár.  Itt  működik  a  környék  legszínvonalasabb  általános  iskolája,  ahová  17  településről
mintegy 200 gyermek jár.  Amennyiben tovább romlik a  burkolat  állapota,  abban az  esetben
Szögligetet csak gyalogosan lehet majd megközelíteni.
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