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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 I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [75 016,4] 74     516,4 /-500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
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 8126. számú út felújítása 500,0 /+500,0 f. kiadás/

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. 



Indokolás 

1-2. 

A 8126-os számú út,  egyrészt  jelentős forgalmat  bonyolít  le  az út mentén fekvő települések
lakóinak  a  megyeszékhelyre  történő  eljutásában  (egészségügy,  szolgáltatók,  középiskolások),
másrészt  komoly  terhelés  éri  a  gánti  bányák  egyre  növekvő  kitermelésének  vasúti
pályaudvarokra  (Székesfehérvár,  Bicske)  történő  eljuttatása  miatt.  Amennyiben  a  sajtóhírek
igaznak  bizonyulnak,  és  valóban  megkapja  a  gánti  bánya  további  egymillió  tonna  kő
kitermeléséhez  a  környezetvédelmi  hatóság  engedélyét,  akkor  a  kamionforgalom a  jelenlegi
többszörösére fog növekedni. Ezért a 8126. sz. út felújításához, további pénzügyi keretre van
szükség, tekintettel arra is, hogy nincs megbízható információ arról, hogy a csökkentett műszaki
tartalmú másodszori közbeszerzés eredményes volt-e.
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