
Országgyűlési képviselő
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséróZ szóló, T/11700. 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 csökkentésétjavasoljuk:

orszbggyűlás Hivatala

imm6nysz6m : I I
Érkezett : 2004 NOV 0 k

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

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

11 42 . sz. fóút Püspokladánvt, Bárándot elkerülő útszakasz 00 +2000,0 2000,0
építésének megkezdése, Püspökladány -Báránd útszakasz
rekonstrukciójának megkezdése

2 Felhalmozási költséQVetés

4 Kormányzati beruházás 00 +2000,0 2000,0

I ORSZÁGGYŰLÉS

13 Média közalapítványok támogatása

1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 3500,0 -2000,0 1500,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon 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 melléklet módosltasára irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
rés~ttrányzatoka4 normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2004 . november 3 .

Arnóth Sándor

Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség
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Indokolás

A 4-es főút és a 42-es főútvonal Püspökladánynál ágazik el . A 42-es út továbbmegy
Biharkeresztes felé, a 4-es főút pedig Debrecenen át Nyíregyháza felé . A 42-es főutat
használják azok a kamionok és személyautók, amelyek Románia és Bulgária felé kívánják
elhagyni az országot . Ez Püspökladány város belterületén 8-10 ezer gépjármű áthaladását
jelenti naponta . Ez hatalmas környezetszennyezéssel és lakossági veszélyeztetéssel jár . Ezért
kezdeményezzük, hogy a várost délről kerülje el a 42-es országút forgalma .
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