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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában,
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:



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(4lillióforintban, egy tizedessel) '
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7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

62 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi
törvény kodifikációja

35,0 -1,4 33,6

1 Vííködési költségvetés

3 Dologi kiadások 25,91 ( I

	

-1,4) 24,5

xvil TERÜLETFEJLESZTÉS

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Országos jelentőségű területfejlesztésű programok

8 Örménykúti közvilágítás kiépítése 0,0 +144 1-4

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +144 1

Megjegyzés•: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egvmástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető 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 állítatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbí a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Indokolás

Sötétség uralja a település utcát. Éjszaka a település fiataljai, és idősebbjei sem tudnak,
mernek közlekedni, hiszen az utak rosszak, járda sincs mindenhol, így a közlekedés
balesetveszélyes . A beruházás kis költségvetéssel sokat lendítene a település
komfortfokozatán .

Budapest, 2004 . november 4.

Domokos László

Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség
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