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Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/224 .

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában~, foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

-A törvényjavcxdat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat .. . . . . ~ (. . . . ..) bekezdés .. . . ..) pontjának a következőmódosítását

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom:

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosításpénzügyi 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, főösszegére, 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 költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZT$RIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célel őirányzat

1 Útfenntartás és fejlesztés 55 000,0 -100,0 54 900,0
1 Működési költségvetés 200,0 200,0 200,0

5 Egyéb mílkbdési célú támogatások, kiadások 27 930,0 -100,0 27 830,0

XV GAZDASÁGI S K ZLEKED SI MINISZT RIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célel őirányzat

6 4232 .1 út 1+995 Temetö sori csomóhont rekonstrukció 0 + 100,0 + 100,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb mGkődési célú támogatások, kiadások 0 + 100,0 + 100,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválas7lhatatlan előirányzat-módosftás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefllggésben az eló~rányzalhoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatósokat részletezőmellékletmódosítására irányuló javaslat őssteliJggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőarán tatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze ri élben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekke~ továbbá a normaszöve ben szer lőrendeUtezésekkeC
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Indokolás

Békéscsaba területén elhelyezkedő temető sori csomópont szűk keresztmetszetet képez Békéscsaba
belterületén az átmenő és a város belső forgalmában . A száz millió forint lehetőséget teremt arra, hogy
Békéscsaba ezen közúti csomópontjában egy lényegesen jobb közlekedési helyzet alakuljon ki .

Domokos László

Fidesz - Magyar Polgári Párt

Babák Mihály
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Erdős Norbert
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