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Parlex azonosító: 1ENDDCKQ0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Pintér 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 33. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

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

      33
Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi 
szakaszának felújítása

[2 337,2] 337,2
/-2 000,0 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

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. 



    32 Közlekedési ágazati programok

      51
Akadálymentesített aluljáró létesítése Pusztaszabolcson az 
Adonyi úti átjáró alatt

2     000,0
/+2 000,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Pusztaszabolcs  települését  a  vasúti  közlekedés  kettészeli,  és  két  részre  osztja.  A lakosság
évtizedes problémája ez, melyre nagyon rég követelnek megoldást. Probléma ez az oktatási
intézményekbe igyekvő diákok, a mozgássérültek, a babakocsival közlekedők és az egyszerű
ügyeiket intézni vágyó helyi lakosok számára is. Jelen helyzetben esetenként csak hosszas
várakozás után tudnak átkelni a vasúti síneken. Egy biztonságos, akadálymentesített aluljáró
megoldást jelentene a problémára és rengeteg pusztaszabolcsi ember életét könnyítené meg.
Sajnálatos módon a legújabb vasúti fejlesztések – melyek az érintett körzetben jelenleg is
folyamatban vannak – sem nyújtott  megoldást  az  ott  lakók problémáira,  így semmi  nem
indokolja a fejlesztés további halogatását.
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