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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat! *

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
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 :



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

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

12 Nyíregyháza felüljáró építése 0,0 +500.0 500 0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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
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Indokolás

Már legalább tizenöt éve napirenden van Nyíregyháza Megyei jogú Város legveszélyesebb
útszakaszának, a 38.sz. főútvonal felüljáróvá történő átépítése . Jelenleg 2x1 sávon történik a
közlekedés. Mivel a Tokaj felöl érkező forgalmat vezeti be az út a városközpont felé, a
személygépkocsik mellett a kamionok és a tehergépkocsik is lassítják, gyakran ellehetlenítik a
közlekedést . Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a 100 . sz. Budapest-Záhony vasútvonal is
keresztezi a főutat . Szakértői vélemények szerint a forgalom feloldása a szintben vasúti
kereszteződés kiiktatásával, 2x2 sáv kialításával és a parkolóhelyek bővítésével lehetséges .
Tekintettel arra, hogy az előkészületek már megkezdődtek, a közel 2 milliárd forint
összköltségű beruházás tervezési munkálatai már előrehaladott stádiumban vannak, indokolt
lenne legalább félmilliárd forintos forrás biztosítása .
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