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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában*, 102. §-a (1)
bekezdésében *foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot*

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :

Módosító javaslat!

Új változat!



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT -MÓDOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT
ELŐIRÁNYZAT

TÁMOGA-TÁSTÁMOGA-TÁMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁS

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

útfenntartás és fejlesztés 74625,7 -250,0 74375,7

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41975,7 -250,0 41725 .7

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok (16019 Nem
bontott előirányzatok)

5
Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat (12121
Közutak, hidak, autópályák, alagutak
üzemeltetése)

2 Önkormányzatok felkészítése a helyi közutak
0,0 +2500kezelési feladataira

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +250,0

Megjegyzés: a formanyomtatvány tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető fel (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 törvényjavaslat más
mellékleteivel. A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket és támogatás



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat	számú

melléklete . . . . pon fának a következő módosítását* (elhagyását/kiegészítését*)javaslom :

	számú melléklet

,,	

Budapest, 2004. november 2 .

Indokolás

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004 . (1. 28.) GKM rendelet által
részletesen leírt szabályok betartása a települési önkormányzatok számára teljesíthetetlen
feladatot jelentenek . Nincsen szakemberük, a nyilvántartásra és az egyéb feladatok
ellátásához szükséges tárgyi eszközeik és nincs lehetőségük a rendelet szabályi betartása
érdekében a fejlesztések elvégzésére. A javaslat szerint első lépcsőben 250 millió forint
szükséges, hogy a rendelet betartásához szükséges egységes nyilvántartási rendszert
létrehozzák és a működtetéshez szükséges eszközökkel a településeket ellássák .
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