
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/6322/670.

Benyújtás dátuma: 2019-06-20 14:06

Parlex azonosító: 198VKXQZ0001
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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 I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [75 016,4] 49     516,4 /-25 500,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

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

      51
441. számú út Kecskemét - Nagykőrös - Cegléd közötti 
szakaszának felújítása

10     000,0
/+10 000,0 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. 



      52
Nagykőrös - Nyársapát - Cegléd közötti kerékpárút 
megvalósítása

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

kiadás/

      53
Nagykőrösi Szolnoki út felújítása, kerékpársáv 
létesítésével

1     000,0
/+1 000,0 f.

kiadás/

      54
4601. számú út Lajosmizse - Nagykőrös - Kocsér közötti 
szakaszának felújítása

10     000,0
/+10 000,0 f.

kiadás/

      55 4614. számú út Pest megyei szakaszának felújítása 1     000,0
/+1 000,0 f.

kiadás/

      56
Nagykőrösön a Kecskeméti út - Kálvin tér közlekedési 
csomópont körforgalommá fejlesztése, parkolók kiépítése

1     000,0
/+1 000,0 f.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 35. Alcím új 18. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    35
Klíma-, energia- és zöldgazdaság-politikai ágazati 
programok

      18
A nagykőrösi csatornaberuházás érintettjeinek 
kártalanítása

500,0 /+500,0 f. kiadás/

Indokolás 

A kormányzat az elmúlt években számos fejlesztést ígért Nagykőrös térségének, azonban ezek
java  része  a  mai  napig  csupán  ígéret  maradt.  Erre  való  tekintettel  szükséges,  hogy  az
Országgyűlés a 2020. évi költségvetésben biztosítsa a szükséges forrásokat:

- Kecskemét – Nagykőrös – Cegléd közötti 441-es út felújítására,

- Nagykőrös – Nyársapát - Cegléd közötti kerékpárút megépítéseére,

- Nagykőrösi Szolnoki út felújítására,

- 4601. számú út (Lajosmizse – Nagykőrös – Kocsér) felújítására,

- 4614. számú út Pest megyei szakaszának felújítására,

-  a  nagykőrösi  csatornaberuházás  érintettjeinek kártalanítására,  az önrész vissza  nem fizetett
részének átvállalásával,
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- Nagykőrösön a Kecskeméti út – Kálvin téri közlekedési csomópont (körforgalom) kiépítésére,
parkolók létesítésére.
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