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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/11700/156. 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 csökkentésétjavasoljuk:

Kapcsolódó módosító javaslat!



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

11 Miskolc északi elkerülő út megépítése (II . ütem) 0-0 +800,0 800 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 0 +800,0 800 0

XV . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartás és fejlesztési célelőirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés 79625,7 -800,0 78 825 7

2 Felhalmozási költségvetés

5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 46975,7 -800.0 46 175 7

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető fel (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 ősszefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolás

Az M30-as út Emőd-Miskolc közötti útszakasza a felsőzsolcai csomópont bekötésével
részben megoldja Miskolc belvárosának forgalmi gondjait . Hiányzik azonban a várost
északról elkerülő útszakaszának megvalósítása, amivel a forgalom közvetlenül a 26 . sz . főút
vonalba kapcsolódhatna be . Az északi elkerülő szakasz I . ütemének építése a jövő évben
befejeződik . A körgyűrű továbbépítése miatt rendkívül fontos a II . ütem munkálatainak
megindítása. A mintegy 4 Mrd forintos összköltségből a jövő évi költségvetést 800 millió
forint terhelné .

Budapest, 2004 . december 7 .
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