
országgyűlési képviselő

Képviselői önálló indítvány

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Az Alaptörvény 6. cikkének (1) bekezdése alapján mellékelten benyújtjuk ,,A Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a térségi infrastruktúra
fejlesztés, illetve útépítés megvalósítása érdekében szükséges módosításáról" szóló
törvényjavaslatot.

A törvényjavaslat olyan szerkezeti egységeket, kodifikációs megoldásokat tartalmaz, amelyek
szerkesztésére a ParLexben alkalmazott informatikai szabály nem nyújt lehetőséget. Erre
tekintettel - a Házbizottság egyes indítványok elektronikus úton történő benyújtásáról szóló
4/2018-2022. (VI.1.) HB állásfoglalásának 2. § (1) bekezdése szerint - az indítvány papíralapon
kerül benyújtásra.

Budapest, 2018. október 15.
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2018. évi .... törvény

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénynek a
térségi infrastruktúra fejlesztés, illetve útépítés megvalósítása érdekében szükséges

módosításáról

1. §

A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete
az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a törvény a kihirdetését kővető napon lép hatályba.



1. melléklet a 2018. évi ..... törvényhez

Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 1. melléklete

1. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet 20.32. Közlekedési ágazati programok alcíme a következő 14.
Térségi infrastruktúra fejlesztés, útépítés jogcímcsoporttal egészül ki:

Cí AJ Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím tr.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előir. név név p.név név .név előir. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
m sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevétel

á ám m
m

INNOVACIOS ES TECHNOLOGIAI
MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
32 Közlekedési ágazati programok

14 Térségi infrastruktúra fejlesztés, útépítés 120 000,0

2. XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM fejezet Hazai felhalmozási költségvetés és XVII. fejezet összesen sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

XVII. INNOVACIOS ES TECHNOLOGIAI Kiadás Bevétel Egyenleg
MINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés 832 150,8 56 420,0 -775 730,8
Hazai felhalmozási költségvetés 533 154,8 53 919,4 -479 235,4
Európai uniós fejlesztési költségvetés 154 450,9 0,0 -154 450,9

XVII. fejezet összesen 1 519 756,5 110339,4 -1 409 417,1



3. XVIII . KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 8.1.1.1. Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése jogcíme helyébe a
következő rendelkezés lép:

Cí AJ Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím tr.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előir. név név p.név név .név előir. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
m sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevétel

á ám m
m

KÜLGAZDASAGI ES KÜLÜGYMINISZTERIUM
8 Központi kezelésű előirányzatok

1 Vállalkozások folyó támogatása
1 Normatív támogatások

1 Eximbank Zrt. kamatkiegyenlítése 500,0

4. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 7.1.1. Beruházás ösztönzési célelőirányzat jogcímcsoportja helyébe a
következő rendelkezés lép:

Cí AJ Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím ir.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előir. név név p.név név .név előir. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
m sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevétel

á ám m
m

KÜLGAZDASAGI ES KÜLÜGYMINISZTERIUM
7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok
1 Beruházás ösztönzési célelőirányzat 200,0 9 800,0



5. XVIII. KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet Hazai működési költségvetés, Hazai felhalmozási költségvetés és
XVIII. fejezet összesen sora helyébe a következő rendelkezés lép:

XVIII. KÜLGAZDASAGI ES Kiadás Bevétel Egyenleg
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

Hazai működési költségvetés 150617,2 6 804,5 -143 812,7
Hazai felhalmozási költségvetés 76 637,9 176,2 -76 461,7
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

XVIII. fejezet összesen 227 255,1 6 980,7 -220 274,4

6. I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet 11.1. Közszolgálati hozzájárulás alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

Cí AJ Jog Jog Elő Kiem Fejez Cím Alcí Jogcí Jogcí Előir FEJEZET 2019. évi előirányzat
m cí cím cím ir.c elt et név m mcso m .csop Kiemelt
szá m cso szá sop előir. név név p.név név .név előir. név Működési Működési Felhalmozási Felhalmozási
m sz p.sz m .szá szám kiadás bevétel kiadás bevétel

á ám m
m

ORSZAGGYÜLES
11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatása

1 Közszolgálati hozzájárulás 13 044,2

7. I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet Hazai működési költségvetés és I. fejezet összesen sora helyébe a következő rendelkezés lép:

I. ORSZAGGYULES Kiadás Bevétel Egyenleg
Hazai működési költségvetés 79 865,1 12 492,1 -67 373,0
Hazai felhalmozási költségvetés 11 872,5 0,0 -11 872,5
Európai uniós fejlesztési költségvetés 0,0 0,0 0,0

I. fejezet összesen 91 737,6 12 492,1 -79 245,5



Általános indokolás

A törvénymódosítás célja a települések között, illetve a településen lévő közutak felújítása,
valamint állami pályázati forrás és fejlesztési szolgáltatás biztosítása a kistelepülési
önkormányzatok részére.

Az előirányzat a következőket szolgálja:

1. A felújítandó utak hossza:
- Településeket összekötő új építésű út: 25 km
- Településeket összekötő út felújítása: 500 km 
- Belterületi utak felújítása: 1 OOO km 
- Belterületi járdák építése: 500 km 
- Kerékpárutak építése: 500 km 
- Tanyás térségek közötti útépítés: 100 km

2. A tervezés, közbeszerzés és a projektmenedzsment feladatok ellátására központi erőforrás és
szervezet szükséges, a térségi igények alapján.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Az általános indokolásban jelzett jogpolitikai célok megvalósítása érdekében a törvény
módosításában az ott szereplő változtatások átvezetése szükséges.

2. §-hoz

Hatályba léptető rendelkezés.


