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Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/227 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

-A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) ponhának a következő módosítását`

(elhagyását/kiegészítését`) javasolom :

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosításpénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

" A Hsz. 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, foösszegére, 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 2oos . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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XV GAZDASÁGI ÉS K ZLEKED SI MINISZT RIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok
S Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

I Útfenntartás és fejlesztés 55 000,0 - 580,0 54 420,0
1 Működési költségvetés 200,0 200,00 200,0

5 EgyébműkSdési célú támogatások, kiadások 27 930,0 - 580,0 27 350,0

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLÉKED SIMINISZT RIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat
2 44, sz. fóút rehabilitációja 0 + 580.0 580,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb műkbdési célú támogatások, kiadások 0 + 580,0 580,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-rnódosltás tRntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével össZeJilggésben az előirányzathozi kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét ismódosítani szilkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására állhat a
részelőirányzatokat,

irányuló javaslat más mellékG>xeiveL Anormatívákat tartabnazó mellékletek össtelür~-'élben állhatnak
összefüggésben törvényjavaslat

a kiadásokat bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



44-es számú főút 19.1 km szakaszának megfeleltetése az EU 11 .5 tonnás szabványának a magyar kormány
elkötelezettsége a nemzetközi megállapodások szerint . A Békéscsaba - Kondoros közötti szakasz
rehabilitációja 2003-ban már halaszthatatlan feladatot jelent számunkra . Az útpálya minősége jelentősen
megromlott, amely foltozgatás helyett az EU normás 11 .5 tonnás szabványnak való megfeleltetéssel
egybekötve ésszerű és gazdaságos megvalósítani .

Budapest, 2002 . november 18 .

Domokos László
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