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Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Dúró Dóra (független)
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: Gazdasági bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím 49. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok
      49 Kerékpáros létesítmények fejlesztése

        1
Kerékpárút építése Alsónyék - Pörböly - Pörböly 
Ökoturisztikai központ között

20,0
/+20,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA

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. 



  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 109     980,0 /-20,0 m. kiadás/

Indokolás 

A cél a Pörbölyi Ökoturisztikai központ (gemenci kisvasút, tanösvény) és Bátaszék turisztikai
fejlesztése,  a  biztonságos  közlekedés  megteremtése.  A beruházással  megvalósulna  a  térség
turisztikai  lehetőségeinek szélesebb körű kihasználása,  továbbiakban pedig lehetőség lenne a
kerékpárút-hálózat kiterjesztésére Baja és Szekszárd (Bárányfok) felé, ami jelentősen növelné a
térség vonzerejét, és az ide látogatókat többnapos itt tartózkodásra késztetheti. A Bátaszéket a
Gemenccel összekötő kerékpárút a térség turisztikai lehetőségeinek fejlesztése mellett Pörböly
bel- és külterületén jelentősen javítaná a közlekedés biztonságát is, a Pörbölyi Ökoturisztikai
Központban dolgozók munkába járását.
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