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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2021. 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 [77 116,9] 68     316,9 /-8 800,0 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

    6
Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      1 Közlekedési fejlesztések

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. 



        2
Mezőtúr-Szarvas közötti közúti Körös - híd részletes 
megvalósíthatósági tanulmánya és építési engedélyezési 
tervdokumentációjának elkészítése

1     500,0
/+1 500,0 f.

kiadás/

        3
4203-as számú Kuncsorba-Túrkeve összekötő út felújításának 
befejezése

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

kiadás/

        4 Szolnok, Mester úti volt laktanya területének közművesítése 4     100,0
/+4 100,0 f.

kiadás/

        5
Szolnok, Mester út térségében 100 db új önkormányzati lakás 
építésének támogatása

2     200,0
/+2 200,0 f.

kiadás/

Indokolás 

Jász-Nagykun-Szolnok megyében számos fejlesztés évek óta csúszik, ezért az Országgyűlésnek
hitet kell tennie amellett, hogy a szükséges támogatások rendelkezésre állnak 2021-ben ahhoz,
hogy a helyi kezdeményezések érdemi szakba lépjenek, elinduljanak a tevezések, kivitelezések.
Ezek  közé  tartoznak  leromlott  állapotú  utak  felújítása,  új  híd  tervezésének  előkészítése,
Szolnokon évek óta tervezett projektek megvalósítása. Meggyőződésem, hogy a helyi lakosság
javaslatait az Országgyűlésnek támogatnia kell.
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