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Kapcsolódó módosító javaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/11700. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály102 . § (1)
bekezdése alapján -

kapcsolódó módosító javaslatot

(kapcsolódva a TI 11700/997 .sz .módosító javaslathoz)

terjesztek elő.

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :



-2-
Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XXIII NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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

2 Felhalmozásé költségvetés

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

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

11 25 . sz. főútvonal ESer-Füzesabonv szakasz 0 +5000,0 5000.0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások 0 +5000,0 5000,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tanalmilag-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 támogatósokat 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 16 .

Indokolás

Az Egert Füzesabonnyal összekötő M25-ös út megépítése régi terve a megyének. 2002-ben elhangzott
ígéret Medgyessy Péter miniszterelnök, Sós Tamás Heves megyei közgyűlés elnöke és Nagy Imre Eger
MJV polgármestere részéről, ho 2006-ig megépül a bekötő út . Itt az idő cselekedni!

Dr. NNitrai Zsolt
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