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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin. asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/161 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - aHázszabály 94. y-ábanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat .. . . . . ~ (.. . . ..) bekezdés .. . . . .) pontjának akövetkezőmódosítását+

(elhagyását/kiegészítésétF) javasolom:

-A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:

" A Hsz . 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, %összegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot. Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .



_2_
Javaslat a 2003 . évi káltségvetési el őirányzatok módosftására

(Millió forintban, eg~ tizedessel)

Feje-
zet
szám

Cim
szám

Alcím
szám Jog-

cím-
csop.
szám

Jog-
cfm
szám

Elő ír .
csop
szám

Ki-
emelt

ei .
szám

Fejezet
neve

Cím név
Alcím
név

Jogcím-
csop .
név

Jogcím
név

Előír.
csop .
név

Kiemelt
el ő irány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
T.4MOGA-

TÁS

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -450,0 950,0

l Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 -450,0 950,0

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

l Útfenntartás és fejlesztés 55 000,0 +450,0 55 450,0

1 Mük ű dési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 27 930,0 +450,0 28 380,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag Összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítós tAntethetőjel (a kiadás ndvelésével vagy csökkentésével ősszeJllggécben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét ds módosítaniszAkséges). A kiadósokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítrisára irányuló Javaslat ÖsszeJ7tggésben állhat a tOrvényJavaslal más mellékleteivel A
részelőarán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek Össze ésben állhatnak a kiadósokat bevételeket tűmo arásokat részletezőmeUékletekk továbbá a normaszőv benszer IőrendelkezésekkeL



Budapest, 2002 . november 19.

Indokolás

Az Európai Uniós csatlakozás figyelembevételével fontos a közúthálózat európai színvonalú kialakítása.
Ennek ismeretében különös súllyal bírnak azok a feladatok, amelyek elzárt településeknek a szomszédos
településekkel történő összekapcsolását célozzák meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei település, Kemecse lakói évszázadok óta hátrányos helyzetben vannak,
mivel a településnek nincs közvetlen kapcsolata a főközlekedési úthálózattal . A település felzárkóztatása és
az országos közúthálózatba történő bekapcsolása kiemelten fontos kérdés . A település 4-es főúttal történő
összeköttetésének megteremtésére 4 km hosszú közforgalmú út szolgálna, amelynek megépítése indokolt.

A közút megépítésével a zsáktelepülés esélyt kapna a felzárkózásra .

Dr . Papcsók Ferenc
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