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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/117001462. 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
Gllillió forintban, e,.y tcedessel)
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YII, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok

8 M3-as autópálya Görbeháza-Nyíregyháza szakasz 0,0 +50000,0 50000,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +50000,0 50000,0

Xv GAZDASÁGI ES KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program 44052,0 -15950,0 28102,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 44052,0 -15950,0 28102,0

Yv GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

útfenntartás és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés 79625,7 -34050,0 45575,7

1 Ah7ködési költségvetés 700,0 -700,0 0,0

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 33350,0 -33350,0 0,0
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Indokolás

Az M3-as autópálya Görbeháza-Nyíregyháza szakaszának megépítése szükséges és időszerű a
jelentős forgalom miatt, erre a célra 75 milliárd forintnyi összeg megszavazását javaslom .

Budapest, 2004 . december 3 .

Mádi László

Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség
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