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Módosító javaslat! *

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló, T/11700. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *,
102. §-a (1) bekezdésében * (121 . §-a (7) 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 :



(Millió forintban, egy tizedessel)
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2
Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

13 A Nyíregyházát elkerülő út nyugatiszakaszának 0,0 +5000 500,0
kiépítéséhez terület-elővásárlás finanszírozása

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +500,0 500,0

X MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

7 Nemzeti és kiemelt ünnepek egyéb rendezvények
események támogatása

1250,0 -500,0 750,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1172,0 -500,0 672,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tanalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefggésben 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 (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . november 03 .

Parragh Dénes

	

Dr.

	

aszló
Fidesz-Magyar Polgári Szövet égFidesz-Magyar Polgári Szövetség

Indokolás

Nyíregyházi nyugati szakaszának mielőbbi megépítése indokolt, mivel a 36-os és 38-as utak
is jelentős átmenő forgalmat okoznak a városnak, valamint a megye északi része irányába is
jelentős a forgalomnövekedés és ezek által okozott zsúfoltságot és környezetterhelést csak az
elkerülő út mielőbbi megépítése csökkentheti
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