
. 111,

1 iiiiiii
j~IÜ8láppgppóüpbA yp oooeuopóE66b6b6iASi~6ü„'
~ ; ;'t~í111~11íü1i i

~
u : :: : : :i

ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELO

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
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Érk zett : 2004 NOV 0 4 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésben) foglaltaknak megfelelően-

módosító javaslatot

terjesztek elő :

- A törvényjavaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali
részletezés szerinti- növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2005.éviköltségvetésielőirányzatmódosítására
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xv GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MISZTERIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
2 Mosonmagyaróvár útkorszerűsítés, I . ütem 0,0 +5000 500,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +500.0 500,0

xvll TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
2 Decentralizált területfejlesztési programok 18000,0 -5000 175000

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1800,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8676,0 -500,0 8176,0

7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 7524,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részleteiben 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 módosítására 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 rendelkezésekkel .
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Indokolás

Mosonmagyaróvár város, ha rendelkezne elkerülő, tehermentesítő úttal akkor is
rengeteg közlekedési problémával nézne szembe. Mivel az autópálya nem oldja meg a
problémák nagy részét és elkerülő út sincs ezért a város úthálózatának és közlekedési
rendjének a módosítása, korszerűsítése elengedhetetlen az itt élők életminőségének javítása
miatt .

Ma már elfogadhatatlan, hogy a város és környéke betegeit ellátó - rehabilitáció alatt
álló - városi kórház közvetlen közelében két rendőrlámpa található ás a városon áthaladó
gépjárművek elhaladnak a kórház előtt . Ezáltal állandó zajjal zavarják a gyógyuló embereket,
nem is beszélve a légszennyezésről és a fokozott balesetveszélyről .

A munka és támogatás nem várathat tovább magára, ezért a korszerűsítés első ütemét
már a 2005-ik évben el kell kezdeni .

Budapest, 2004 . november 1 .

Dr. Pap János
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