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Módosító javaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetésérő7 szóló, T/17100. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-óban 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:
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel) -
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XI . BELÜGYMINISZTÉRIUM

19. Fejezeti kezelésű előirányzatok

18 Az állami fenntartású 33-as főút Debrecenen belüli szakaszán, a 0,0 +1500,0 15000
Nyíl utcai állami kísaíátítások megkezdése

2 Felhalmozási költségvetés

Kormányzati beruM7á~ 0,0 +0,0 1500.0

XXIV Ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi minisztérium

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Gyermek-, és ifjúsági feladatok

4 Ifjúsági létesítmény-fejlesztések f-`
1 Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása 557,5 -500,0 42,5

program
2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás 542,5 -500,0 42,55

XXIV IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM

11 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

3 Különféle jogcímen adott térítések

3 Terhesség-megszakítás 1250,0 -1000,0 250 0

I

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag4ogikailag 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 mellékleteiveb A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



Budapest, 2004 . november 3 .

Kósa Lajos
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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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.

Dr . Pósán László
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség

(Gbt
Rácz Róbert
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