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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/17100. 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 csökkentését javasolom :

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV . GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

12 Az állami fenntartású 33-as főút Debrecenen belüli szakaszán, a Nyíl 0,0 + 1500,0 1 500 0
utcán immár több mint egv évtizede húzódó állami kisajátítások
megkezdése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +1500,0 1500,0

I ORSZÁGGYŰLÉS

13 Média közalapítványok támogatása

1 Magyar Televízió Közalapítvány támogatása 3 5000 -3500,0 00

Megjegyzés: aformanyomtatványon 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 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 .



Budapest, 2004 . november 3 .
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Indokolás

A városi közlekedést és városrendezést mind a mai napig az akadályozza ezen a környéken, hogy az
állam kérésére a város már évek óta építési tilalmat vezetett be a Nyíl utca páratlan oldalára, ám az itteni
ingatlanok állami kisajátítása még mindig nem kezdődött meg .
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