
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6322/383.

Benyújtás dátuma: 2019-06-19 14:25

Parlex azonosító: 463FF7CI0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
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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
Karácsond belterületi útjainak megépítse, javítása, 
rendbetétele

50,0 /+50,0 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     860,0
/-50,0 m.
kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Karácsond belterületi útjainak megépítése, javítása, rendbetétele sürgető feladat. 2014. december
19-én  került  átadásra  a  községben  a  kiépített  szennyvízhálózat.  A kivitelezés  során  az  utak
jelentős károsodáson, rongálódáson mentek keresztül. Gyakorlatilag a meglévő valamivel több,
mint 10 km-es makadám utak használhatatlanná váltak, lehetetlen közlekedni járművel ezeken. A
Közútkezelő  Kht.  fenntartásában  lévő  útszakaszon  kívül  a  településnek  mintegy  20  km
belterületi útszakasza van, vagyis kb. a felét érinti a teljes megrongálás. Ez a lakosok körében
komoly  visszhangot  vált  ki,  ugyanis  ezáltal  az  ingatlanok  értéke  is  csökkent.  Mindennapos
probléma, hogy a járművek megrongálódnak, illetve volt rá precedens, hogy a kiérkező mentő
gépjármű tengelyéig elsüllyedt a sárban. A szállítandó beteggel együtt a lakosok emelték ki a
sárból éjszaka.
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