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Parlex azonosító: 107K1SAS0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (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 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 51. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      51
A Mátraszentimrére vezető 24-es és 2408-as utak 
felújítása

1     600,0 /+1 600,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 22     310,0
/-1 600,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Mátraszentimre  község  az  ország  elsőszámú  hegyvidéki  üdülőtelepülés-együttese.  A
vendégéjszakákat figyelembe véve az ország 40. leglátogatottabb helye. A megközelíthetőségét
nézve nagy valószínűséggel Mátraszentimrére vezet az ország leghosszabb bekötőútja (kb. 35
km hosszan). Nagy a látogatottság, országos ismertség és országos felháborodás a 24-es és a
2408-as  számú  közutak  állapota  miatt.  Napi  bejelentések  érkeznek  a  különböző,  kisebb,
járművekben okozott károk miatt és állandó fenyegetettség van az utak állapota miatti halálos
baleseteket illetően, miközben a község az idegenforgalomból él. Az iskola, az óvoda, az orvosi
ellátás fenntarthatósága tehát a Felső-Mátra megközelíthetőségén múlik.
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