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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 Medgyesegyháza – Kétegyháza közötti útszakasz újra 
aszfaltozása

900,0
/+900,0 f.

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] 23     010,0
/-900,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Számtalan  esetben  érkeztek  lakossági  jelzések  ezzel  a  problémával  kapcsolatban.  A
Medgyesegyháza és Kétegyháza közötti aszfalt út gyakorlatilag járhatatlan, annak ellenére, hogy
Gyula irányába ez az út jelentős  forgalmat  hivatott  lebonyolítani.  Nem beszélve arról,  hogy
Medgyesegyháza lakosainak és mentőknek is a Gyulai Pándy Kálmán Kórház irányába tartva
jelentősen megnő a közlekedési ideje a nehezen járható útszakasz miatt,  amely elveszett  idő
kritikus esetekben akár egy-egy beteg életébe is kerülhet.

Ezért is gondolom azt, hogy ez esetben a lakosság megfogalmazott véleménye teljesen jogos és
mivel nem egy nagyon hosszú útszakaszról van szó talán itt lenne az ideje beépíteni a felújítását
az új  költségvetésbe is.  Nem beszélve arról,  hogy hosszútávon egyértelműen kifizetődőbb is
lenne  mint  foltozgatni,  vagy aszfaltkavics  morzsával  leszórni  az  út  egyes  szakaszait,  amely
beavatkozás  egyáltalán  nem  tartós  (az  út  rosszabb  mint  valaha)  és  a  kavicsfelpattanás
következtében számtalan  gépkocsi  szélvédőjét  törte  ki  az  elmúlt  időszakban és  véleményem
szerint  rendkívül  balesetveszélyes.  Nem beszélve  a  kátyúk miatti  defektekről,  amely szintén
jelentős balesetveszélyeket hordoz magában.
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