
Országgyűlési képviselő

Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Érkezett: 2004 NOV 0 4,

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

terjesztjük elő.

A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés) - a túloldali

részletezés szerinti - növelését javasoljuk:
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Módosító iavaslat!
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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

5 Útfenntartás és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés [74 625,71 +50000 79 625 7

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [41 975,71 +50000 46 975 7

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 mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . november 04 .

rszággyűlési képvise o
MSZP

Indokolás

A 2005 . évi költségvetési törvényjavaslat tervezetében az útfenntartási és fejlesztési
célelőirányzat jelenlegi támogatási összege - a lehető legszerényebb működési, üzemeltetési és
karbantartási színvonal mellett - csak a folyamatban lévő beruházások folytatására és a tervezett
EU-s támogatású projektek előkészítésére, saját részének finanszírozására biztosít fedezetet .

Megalapozott szakmai szempontokon túl különösen fontos gazdasági és társadalmi érdekek
fűződnek az alább felsorolt - megyei fejlesztési programokban egyeztetett, több éve halasztott és
2004-ben megkezdésre előirányzott - közútfejlesztési projektek elindításához .

- 47. sz. főút Orosháza elkerülő út 111-IV . /befejező/ ütem építése,
- 3313 j . út Oszlár és Tiszapalkonya elkerülő szakaszok építése (Tiszaújváros-M3 összekötése),
- M3 autópálya - 32 sz. főút Hatvan elkerülő szakasz építése,
- Gödöllő elkerülő szakasz építése az M3 - 3. sz. főút között,
- 10. sz . főút új nyomvonalának építése Budapest-Pilisvörösvár közötti szakaszon .

Mindezek 2005. évi megkezdése érdekében az UFCE 2005 . évi támogatási összegének 5 .000,0
MFt-tal történő növelését javasoljuk.

Kovács Tibor
országgyűlési képviselő

MSZP
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