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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     450,0 /-550,0 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 Pápa – Zirc összekötő út felújítása 550,0 /+550,0 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 

Ez az út nem csak azért fontos, mert a két várost és a köztük lévő falvakat kapcsolja össze,
hanem mert a Bakonyon megy keresztül, festői szépségű tájakon, amelyeken meglehetősen nagy
a turizmus. Főleg tavasztól késő őszig, de egyre inkább télen is. Természetjárók, biciklisek, a
városból (főleg a közeli Pápáról) kiruccanók igen kedvelt helye, a Gerence- patak völgye. Szép
számmal érkeznek külföldi látogatók is. Problémát jelent, hogy az említett útvonal egésze rossz
állapotban  van,  de  kifejezetten  silány  a  legszebb  részeken  átmenő  szakasza.  Az  Ugod-
Huszárokelőpusztát Bakonybéllel összekötő részről van szó, amely (8 km) a legkedveltebb rész,
hiszen itt több út melletti pihenő (bográcsozó hely, kisebb tisztás) is van. Ez az a szakasz, amely
a Gerence-patak völgye, (az előbb említett időszakokban) sok a gyalogos és a kerékpáros is. Itt
nem  csak  az  utat  kellene  felújítani  a  21.  század  igényei  szerint,  de  a  túrázóknak  és  a
kerékpárosoknak is  lehetne egy leválasztott  sáv vagy külön kis  út  (kerékpárút).  Ugyanakkor
szükséges  lenne  a  pihenők  megújítása,  komfortosabbá,  szebbé  tétele.  Ezekkel  a  komplex
fejlesztésekkel nem csak a közelben lakók komfortérzetét, de az ide látogatók elégedettségét is
lehetne növelni. Ezáltal a járás központja, Pápa is nagyobb vonzerővel bírna, hiszen bővülne a
térségben  felkínált  attrakciók  száma.  Így  nem  csak  a  hazai,  hanem  a  külföldi  turisták  is
szívesebben látogatnák a vidéket, amely komoly gazdaság-fejlesztő erővel is bírhatna.
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