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Kapcsolódó módosító javaslat

Tisztelt Elnök Asszony!

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 -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(kapcsolódva a T/11700/1007. számú 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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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

10 A Naevréde-GvönQvös közötti összekötő út megépítése 0-0 +6000 600 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 EQVéb intézményi felhalmozási kiadások 0 0 +600,0 600 0

XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Informatikai, távközlési-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

7 Közháló program 7620,0 -600,0 70200

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5620,0 -600 .0 50200

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 .



Indokolás

A beruházás a Heves megyei közlekedésfejlesztési koncepció kiemelt projectje, amelynek
megvalósítása hosszú évek óta forráshiány miatt "késik" . A project Heves Megye legnagyobb
zsáktelepülésének az "elzártságát" szünteti meg .

Budapest, 2004. november 16 .

NNtrai Zsol
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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