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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Vállalkozásfejlesztési 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] 23     890,0
/-20,0 m.
kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 6. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 4. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

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
3502. számú mellékút Hajdúnánás Észak-Keleti elkerülő út 
előkészítése

20,0
/+20,0 f.
kiadás/

Indokolás 

Hajdú  megyében  több  olyan  útszakasz  is  található,  melyek  felújítása,  megépítése  további
halasztást  nem  tűr,  azok  megvalósítását  legkésőbb  a  2021.  költségvetési  évben  meg  kell
kezdeni, az Országgyűlésnek pedig biztosítania kell a szükséges forrásokat.

Ezek  közé  tartozik  a  3502.  számú  főút  fejlesztése,  Hajdúnánás  Észak-Keleti  elkerülő  út
előkészítése. A projekt régóta tervezett, közmegegyezés fűződik megvalósítása fontosságához.
Épp ezért a források a tervezés, előkészítés várható költségeit megfelelően fedeznék.

A 3502 elkerülő útszakasz megvalósítása halasztást  nem tűrő közfeladat,  figyelemmel arra,
hogy  levezetné  a  forgalmat  az  érintett  (Hajdúdorog,  Tiszavasvári)  településekről,  ha  a
bejelentett MOTOGP pálya elkészül.
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