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Tisztelt Elnök Asszony!

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 :

Módosító javaslat!



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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YXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű elóirányzatok

Informatikai, távközlési-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

7 Közháló program 7620,0 -1500,0 6120,0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5620,0 I

	

1500,0 4120,0

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

8 Fejezeti kezelésű elóirányzatok

38 Felzárkózási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

3 Szolnokot északról elkerülő út és úÍ Tisza-híd építésének 0,0 +1 500,0 +1500,0
megkezdése

2 Felhahno..ási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +1 500,0 +1 500,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymhstól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogat!,, 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, továbbrí a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . november 4 .

Indokolás

Szolnok hosszú távú fejlődését alapvetően befolyásolja az úthálózat fejlesztése . Ebben
jelentős szerep hárul, az M8-M4 autópálya megépítésére . Ezen elképzelés találkozik a
kormányzati szándékkal is, hiszen a Miniszterelnök Úrral folytatott tárgyalást követően
jelentette be a térség képviselője, hogy a Szolnokot északról elkerülő út és az új Tisza híd
2006-ig elkészül . Ennek az önkormányzati kampányban tett ígéretnek nincsen reális alapja, ha
legalább a tervezés és a kisajátítás nem kezdődik el 2005-ben .

Balfa György
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