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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. '-ábanfoglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű előirányzato k

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

Z Körforgalom láthatóvá tétele . kivilágítása (4-es úton) Q.Q 00

	

+14 00 +140 140 140

XIV . Belügyminisztérium

20 Fejezeti kezelésű előírások

9 Szolidaritási programo k

2 Integrációs alap 659,9 452,7 207,2 14 00 14 00 645 .9 4527 193,2

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

Budapest, Szolnok között, a forgalmas 4-es úton gépjárművel közlekedve tapasztalható, hogy a Cegléd

magasságában lévő körforgalom, melyből a város felé kivezető mellékút is fut, nincs kivilágítva,

ellentétben azzal a többi körforgalommal, mely ezen a közel 100 km-es szakaszon található .

Szürkület után és az éjszakai sötétségben ebben a körforgalomban a világítás hiányában ezáltal

gyakoribbak a koccanásos és ütközéses balesetek, ami mindenképpen indokolja annak közvilágítássa l

ellátását, a balesetek csökkentése érdekében .

2013 . október 30 .

aráth Zsol t

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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