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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 -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(T/11700/618. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztünk elő .

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti -- növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Kapcsolódó módosító javaslat!



Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
/tüllió forinXhcxr . e J tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT
ELÖIRANYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1- MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS- BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TAS

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDESI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése 0,0 +45,0 45 .0

1 Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása

3 Költségvetési támogatás 0,0 +45,0 45,0

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

40 Fejezeti tartalék 200,0 200,0 -45,0 -45,0 155,0 155,0

Meol'eaot .,L- 'es • a fornranvomtatvlenvon tanalmilag logikailag összetartozó, re'szelemxiberr egymástól ehuílrrszthatatlan előirányzat-módosítás tűntet/retőfel (a kiadás i i"ovelésével vagy

	

z f „ ,csökkentésével össe úggésben az előirán vzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irónvaló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állkintnak a kiadlesokat, bevételeket (támogat(ísokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolás

Az akadálymentes közlekedés fejlesztése szükséges, nem valósul meg az esélyegyenlőség .

Budapest, 2004 . november 15 .
x

fDr. Fónagy János

	

Dr. Latorcai János
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