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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk:

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 Püspökladány-Hosszúhát-Sárrétudvari útszakasz 0 0 +400,0 400 0
rekonstrukciója

Felhalmozási2 költségvetés

3 Epvéb intézményi felhalmozási kiadások 0 0 +400.0 400 0

XX OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

11 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Felsőoktatási feladatok támogatása

34 Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működtetése 400,0 -400,0 0

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 303,0 -303,0 0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 97,0 -97,0 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 mellékletelve[ A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze/liggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolás

A Püspökladány-Hosszúhát-Sárrétudvari útvonal fontos része Sárrét közlekedésének . Az
elmúlt 25 évben lényeges felújítások nem történtek . A környék mezőgazdasági vállalatai,
gazdaságai vállalkozásai gyakorlatilag megbénulnak a rossz szállítási körülmények miatt,
amennyiben sürgős felújítási munkákra nem kerül sor az említett útszakaszon . A beruházás
költségvetési támogatási igénye 400 millió forint .

Budapest, 2004 . november 3 .

Am6th Sándor

Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség
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