
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Érkezett: 7004 NOV 0 4.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérő7 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 csökkentésétjavasolom :

Módosító iavaslat!

Új változat!



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT -MÓDOSÍTÁS

+/- MŐDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA-
TÁS KüADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TÁS MADÁS BEVÉTEL TAMOGA-

TAS

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés 74625,7 -75,0 74550,7

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 41975,7 -75,0 41900,7

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

Beruházás

$ Koroncó-Rábapatona összekötő út felújítása 0,0 +75,0 +75,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások
támogatása

0,0 +75,0 +75,0

Megjegyzés: a formanyomtatvány tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető jel (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 össze ggésben 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 Rábapatonát és Koroncót összekötő út jelentősége túl mutat azon, hogy helyi összeköttetést
biztosít a két település között . Ezen felül a 82 . sz. és a 85. sz. főutat kapcsolja össze, részét
képezi a győri déli gyűrűnek, hálózati útként funkcionál . Megépítése óta jelentősen
megnövekedett az itt átmenő forgalom. Baleset, rendkívüli helyzet esetén elterelő, mentesítő
útként is használatos . Állapota a nagymértékű forgalom (2004 . októberi számlálás alapján
napi 779 jármű) és az időjárás együtthatásaként oly mértékben romlott, hogy a két -
tulajdonos - települési önkormányzat erejét felül múlja a - balesetveszély miatt szükséges
sürgős - helyreállítási munkák finanszírozása .
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