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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] 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

      50
Nyíregyháza belvárosi útjainak 
infrastruktúrafejlesztése

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, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

Nyíregyháza  városvezetése  az  elmúlt  évtizedekben  elsősorban  a  belváros
infrastruktúrafejlesztését preferálta. Ennek a fejlesztési attitűdnek viszont a külterületeken és a
bokortanyákon  élők  látták  kárát,  akik  sok  esetben  már  20-30  éve  várják,  hogy  utcájukat
leaszfaltozzák.  Ebből  kifolyólag  másodrendű nyíregyházi  lakosnak tartják  magukat,  melynek
már  számtalan  fórumon  hangot  is  adtak.  Az  aszfalt  utak  hiánya  az  itt  élők  mindennapjaira
hatással  van,  mert  télen  a  hó  helyzet  alakulásától  függően,  ősszel  és  tavasszal  a  sár  miatt
lehetetlen  a  közlekedés,  ezáltal  a  gyerekek  iskoláztatása/óvodáztatása  és  az  alapvető
szolgáltatások elérése esetenként lehetetlenné válik. Nyíregyházán jelenleg több mint 300 km
földút és útalap van. A módosító javaslat forrást biztosít Nyíregyháza infrastruktúra fejlesztése
érdekében, hogy a XIX. századi útviszonyok megszűnjenek a XXI. században.
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