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Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, TIH700. 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!



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

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

40 Körforgalmi esomónont kiépítése a 30-as út Aszód-Bah 0,0 +2000 200 0
Domony kereszteződésben

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egvéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +200,0 200,0

1XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő
feladatok

850,0 -200,0 650,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadás 820,0 -200,0 620,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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 állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indoko1ás

Évek óta immáron elviselhetetlen, mert egyre fokozódó terhelést jelent Aszódra és az egész
Galga-mentére az M3-as autópályáról a 30-as számú út (3-as út) főútra terelődő autóforgalom .
A jelentős tehergépkocsi forgalmat is magába forgalomnövekedés minden évben súlyos, az
utóbbi időkben már emberéletet is követelő közúti balesetek okoz . Éppen ezért
elengedhetetlenné vált, hogy egy forgalomlassító és koordináló, a közlekedésbiztonságot
növelő körforgalmi csomópont kiépítése a 30-as út Aszód-Bag-Domony kereszteződésében .
Ennek megépítését szolgálja a módosító javaslatomba foglaltak 200 millió forint .

Budapest, 2004. november 02 .

Mffis/ICra 1hfny . m

Tóth Gábár

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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