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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Külügyi bizottság 

Módosító javaslat 2 

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[23 910,0] 14     610,0
/-9 300,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XLVII. GAZDASÁGVÉDELMI ALAP
  2 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. 



    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

        4
Nyírbátor, Füveskert-Szentvér utcai körforgalmától-
Mátészalka közötti 471-es út felújítása

2     600,0
/+2 600,0 f.

kiadás/

        5
Nyírbátor, Árpád út - Vállaji Határátkelőhely közötti 
útszakasz felújítása

3     000,0
/+3 000,0 f.

kiadás/

        6
Nyírbéltek, Vasvári Pál u. kereszteződés – Ömböly közötti 
útszakasz teljes rekonstrukciója

1     300,0
/+1 300,0 f.

kiadás/

        7
Nyírbátor délkeleti elkerülő Árpád út – 471-es közötti szakasz
felújítása, körforgalom kiépítése

2     400,0
/+2 400,0 f.

kiadás/

Indokolás 

Nyírbátor és környéke infrastruktúrája az elmúlt években nem kapta meg a szükséges forrásokat
ahhoz,  hogy a szükséges felújításokat  elvégezhessék.  Éppen ezért  a 2021-es költségvetésben
önállóan is biztosítani kell a szükséges támogatási összegeket, ezzel garantálva, hogy a tovább
nem húzható építkezések megkezdődhessenek.

Jelen  módosító  javaslat  mintegy  9  milliárd  forintos  értékben  teszi  lehetővé  a  környék
legfontosabb  rekonstrukcióinak  kivitelezését,  úgymint  a  Nyírbátor  és  Mátészalka  közötti  út
felújítása,  Nyírbátor  és  a  vállaji  határátkelőhely  közötti  út  megújítása,  vagy  Nyírbéltek  és
Ömböly közötti szakasz átépítése.
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