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Kapcsolódó módosító javaslat!*

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséró7 szóló, T/1145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* (121 . §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot*

(T/1145/. .Uá számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:

A nem kívánt szövegrész törlendő .



Javaslat a 2007. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő.

(Millió forintban, egy tizedessel)
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Xv. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelése előirányzathik

18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

7 Közháló program 3540,0 (-) 200,0 3340,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 3540,0 (-) 200,0 3340,0

28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése

1 52 Főút fejlesztése (+) 200,0 200 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 ERvéb intézményi felhalmozási kiadások (+) 200,0 200 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-Logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a tőrpényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2006 . december 5.

Bagí l3 éla

Dr. Horváth Zsolt

----------------------------------
Dr. Szabó Erika

Lezsák Sándor

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

Zsigó Róbert

3

Indokolás

A jelen állapot folyamatos romlást mutat az alulfinanszírozottság miatt, ez különösen a téli időjárási
viszonyok után tavasszal veszélyezteti a közlekedés biztonságát .

Más útvonalak megvalósult fejlesztései miatt forgalomátrendeződésekre kerül sor, amely elszívó hatással
járhat, ha ezek a fejlesztések elhúzódnak. Az azonos szolgáltatási szint elérésére törekvés ezt az elszívó
hatást csökkentheti, ezért a térségnek jelentős gazdasági érdeke fűződik az 52 főút felújításához a
fenntartható fejlődés biztosíthatósága érdekében .

A Főút környezetében élő lakosság életkörülményeinek javításához hozzájárulna a javaslatban szereplő
fejlesztés .

Dr . Zombor Gábor Zoltán

Matolcsi György

Bányai Gábor

----------- ------------
Dr. Semjén Zsolt

---:=	
Font Sándor

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

Nyitra~András


	page 1
	page 2
	page 3

