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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bana Tibor (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: Gazdasági 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     985,0 /-15,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 2. normatíva előirányzat
Módosítás jellege: módosítás

Előirányzat: [5 000,0]5 015,0 millió forint

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 2. normatíva igénybevétel feltételei c)
alpont

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. 



Módosítás jellege: módosítás

c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása
Előirányzat: [2 500,0]2 515,0 millió forint
Az előirányzatból a települési  önkormányzat pályázati  úton támogatást igényelhet – Budapest
Főváros Önkormányzata kivételével – a közigazgatási területén, tulajdonában lévő út, híd és járda
felújítására, karbantartására. Az igényelhető támogatás maximális mértéke:
− fővárosi kerületi önkormányzatok esetében 50,0 millió forint,
− megyei jogú városok esetében 40,0 millió forint,
− 10 000 fő vagy azt meghaladó lakosságszámú települések esetében 30,0 millió forint,
− 10 000 fő lakosságszám alatti települések esetében 15,0 millió forint.
A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.

Módosítópont sorszáma: 4.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont 2. normatíva igénybevétel feltételei 
záró szövegrész
Módosítás jellege: módosítás

[A támogatásról a helyi önkormányzatokért felelős miniszter dönt.]
Az a)-c) pontokra vonatkozó közös szabályok:
Egy önkormányzat az a)-c) pontok szerinti célok közül csak az egyikre nyújthat be pályázatot.
Nem nyújtható támogatás olyan pályázathoz, amely a megjelölt műszaki tartalomra uniós vagy
egyéb nemzeti  támogatásban részesül.  A támogatással  létrehozott  ingatlanvagyon a beruházás
megvalósításától számított tíz évig nem idegeníthető el, kivéve az a)-b) pontok esetében, ha az
elidegenítést műszaki vagy szakmai okok teszik szükségessé, és az abból származó ellenértéket a
kedvezményezett a támogatási cél szerinti további feladatokra fordítja. Az elidegenítés egyedi
kérelem alapján az a)-b) pontok esetén a helyi önkormányzatokért felelős miniszter engedélyével
történhet.
Az a)-c) pontok szerinti vissza nem térítendő támogatás folyósítása előfinanszírozás keretében,
egy összegben történik.

Indokolás 

Nemeskeresztúr adottságai miatt nagy szükség lenne a Petőfi utcát és a Kossuth utcát összekötő
járdára, a 8-as és a 84-es főutakat összekötő út mellett. E járdaszakaszra biztonságtechnikai okok
miatt lenne nagy szükség, mivel jelen pillanatban a gyalogos forgalom a közút területén zajlik.
Ezen a járdán jutnának el a Petőfi utcai lakosok a vasútállomásra és a buszmegállóhoz.
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