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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * , 102. §-a (1)
bekezdésében * (121 . §-a (7) bekezdésében *)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 csökkentésétjavasolom :



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

10 Körmend, a 8-as számú főközlekedési utá kiváltó új elkerülő 0 0 +7500,0 7 500 0
út építése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 0 +75000 7500,0

XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Audiovizuális archívum kialakítása 5628,8 -5000,0 628,8

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 5628,8 -5000,0 628,8

XVI KÖRNYETEVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

38 Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-
.noo~ .,f,~wrb~ L7F~eró~e

3000,0 -2500,0 500,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 3000,0 -2500,0 500,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elótrányzat-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 mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . október 30 .

Indokolás

A Körmendet elkerülő út megépítése egyre sürgetőbb . A jelenlegi 8-as számú
főközlekedési út állapota a nagy kamion forgalom miatt katasztrofális, és a közlekedés
balesetveszélyes, nemcsak Körmenden, hanem a kisebb teleüléseken is . Körmenden a jelentős
átmenő forgalom miatt nehéz a közlekedés ahol nincs lámpa, vagy forgalomirányítás - ahol
van, ott pedig a fokozott környezetszennyezés jelent megoldatlan problémát .

Az elkerülő út megépítése 7,5 milliárd Ft-ba kerülne, amely rendkívüli fontosságú az
Európai Unió többi országaiból érkező és oda tartó közlekedés megoldására, biztonságosabbá
tételére, valamint a gazdasági növekedés fenntartásához és a módosító javaslat elfogadása
esetén segítené a kormány ígéreteit beváltani .

Bebes István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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