
Országgyűlési képviselő
Zárószavazás előtti módosító javaslat

Dr. Katona Béla úrnak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

I rnányRsz{7 ► itio5sy j4 $9 8

Ék : 2009 NOV 2 4.

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló, T/10554. számú
törvényjavaslat T/10554/	 számú egységes javaslatához - a Házszabály 107. §-a
(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

zárószavazás el ő tti módosító javaslato t

terjesztek elő.

- Az egységes javaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak a túloldali részletezés
szerinti módosítását javasolom :



Javaslat a 2010 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII . KÖZLEKEDÉSI„
MINISZTÉRIUM

HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGY I

12 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Közlekedéssel kapcsolatos
elő irányzatok

és egyéb fejezeti kezelés ű

1 Gyorsforgalmi Lthálózat fejlesztése [10 800,0] -2 500,0 8 300 .0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [10 800,0] -2 500,0 8 300 . 0

48 M60 autópálya
munkálatainak teljes

Pécs - Szentdénes közötti szakasz előkészítési
befejezése [1 000,0] 500,0 5000

2 Felhalmozási költségveté s

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 000,0] -500,0 5000

49 M44-es út Kecskemét - Békéscsaba közötti előkészítési +3 000,0 3 000 0munkálatainak teljes befejezése

2 Felhalmozási költségveté s

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások +3 000,0 3 000 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetártozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indokolá s

Az M60-as ezen szakasza nem szerepel a Magyar Köztársaság gyorsforgalm i
közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003 . évi CXXVIII . törvény 1 .
számú mellékletében. Csak a Hosszú Távú Fejlesztések Rangsoráról szóló 1171/2009 . (X.
16.) Korm. határozatban jelenik meg az M60-a autópályává fejleszthet ő gyorsforgalmi út
Pécs déli csomópont - Szentlőrinc közötti szakasza. Az M44-es ellenben szerepel a
gyorsforgalmi törvény 1 . számú mellékletében.

Budapest, 2009 . november
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