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Módosító javaslat!

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában~, foglaltaknak megfelelően módosító javaslatot
terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat ...... ~ (......) bekezdés ......) pontjának a következő módosításá t
(elhagyását/kiegészítését) javasolom:

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi 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, 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 .
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
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Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag Összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzatmódosllás tllntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csSkkentéséveL Ssszefüggésben az el(űrány7.athoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás Összegét is módoskani szWtséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat Összefüggésben állhat a tSrvényjavaslat mbs mellékleteivel A
részelőarán tatokat normatívákat tartalmazó mellékletek Össze ú élben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletező mellékletekke továbbá a normaszÖv ben szer lő rendelkezésekkel

Indokolás
A 46-os számú főközlekedési út Gyomaendr ő d település területén elhelyezkedő Hármas-Körös folyó hídja
Békés és Jász - Nagykun - Szolnok megyéket összekötő interregionális közúti kapcsolatot valósít meg. A
múlt század elején épült híd, mind a forgalom nagyságának jelent ős megnövekedése, mind a közlekedés
jellege (lovas kocsi helyett kamionforgalom) megváltozott. Az elmúlt száz év alatt a híd műszaki állapota
jelent ősen megromlott emiatt sürgős rehabilitációra szorul .
_
Budapest, 2002. november 18 .
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