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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     345,0 /-655,0 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 A 3302. jelű út javítása 655,0 /+655,0 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 

Borsodivánka és Tiszadorogma között a 3302-es út állapota hosszú évek óta rendkívül leromlott
állapotban  van.  Felülete  repedezett,  kátyús,  sok  helyen  meg  van  süllyedve,  mely
balesetveszélyes.  A lokális  javítások  éppen  ezért  már  nem oldanák  meg  a  problémát,  teljes
útfelújításra  van  szükség.  Ez  az  út  köti  össze  az  M3-as  autópályát,  Mezőkövesdet  és
vasútállomását a Tiszával,  az oda látogatók csak ezen a vonalon tudják megközelíteni,  ezért
turisztikai szempontból is fontos szerepe van. Tiszadorogmán van az óvoda, Tiszabábolnán az
alsós, Borsodivánkán a felsős iskola, emiatt az iskolabuszok egész nap ingáznak a települések
között. A helyközi járatok is ezt a vonalat használják.
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