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Tisztelt Elnök Asszony!

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 :

Módosító javaslat! *
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Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

39 Hangterelő fal kiévítése az M3-as autónálva Bag településen 0,0 +20 00 020,0
áthaladó szakaszán

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +20 00 020,0

XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

4 Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal
összefüggő feladatok

850,0 -20,0 830,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 820,0 -20,0 800,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól 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 mellékletmódosítására 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 rendelkezésekkeG



Budapest, 2004 . november 02 .

UKSzbs/KramaMfny.dm

2

3

1ndoko1ás

Évek óta több száz család nyugalmát zavarja az M3-as autópálya zajterhelése, mivel nem a
korábban ígérteknek megfelelően épült ki a hangterelő fal az autópálya Bag településen
áthaladó szakasza mentén . Éppen ezért elengedhetetlen a hangterelő fal teljes hosszban
történő kiépítése az autópálya mindkét oldalán a Bag településen áthaladó M3-as szakaszon .
Ennek megépítését szolgálná a módosító javaslatomba foglalt 20 millió forintos költségvetési
támogatás .

Tóth G'
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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