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Úi változat a T/560/659. sz módosító javaslathoz.
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar %ztársaság 2004. évi kőltségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *,
102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

T/56011659 számú módosító javaslathoz

A Házszabály I03.§ (3) bekezdés alapján megváltoztatom az alábbiak szerint

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapoly társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

--------------------- ---- - - ------ - ---- ---- ------------- - ---

T/5601/1951 .

Szakasztörés (új oldal)
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag Ssszetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tllntethetőfel (a kiadás növelésével vagy cslikkentésével ősszeftlggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás Ssszegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefílggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek SsszeftJggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatósokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
25 Fejezeti kezelésü előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

8 Keszthely-Hévízi elkerülő út előkészítése 0,0 +80,0 80,00
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 80,0 80 0

XIII Honvédelmi Minisztérium

8 Fejezeti kezelésü előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

34 Védelmi felülvizsgálat célkitüzéseinek megvalósítása 20000,0 -80,0 19 920 0
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 6140,7 -80,0 60607
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Indokolás

Az elkerülő út megépítése az idegenforgalom támogatásán keresztül a gazdasági érdekek a
környezetvédelem szempontjából a helyi lakosok érdekét szolgálják . A megsokszorozódott
gépkocsi forgalom miatt a feladat végrehajtása miatt nem halasztható .

Budapest, 2003 . november 11 .

Manninger Jenő

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség


