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Képviselőcsoportja

Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/310 .

Tisztelt Elnök Asszony!

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

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását`
(elhagyását/kiegészítését)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, faösszegére, 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 ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 FeJezeH kezelésű előirányzatok

5 L7tfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

I Útfenntartás és fejlesztés 55 000,0 -123,0 54 877,0
1 Működési költségvetés 200,0 200,0 200,0

5 Egyéb mükSdési célú támogatások, kiadások 27 930,0 -123,0 27 807,0

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 iJtfenntattási és fejlesztési célel ő irányzat

7 4232.1. út 2+244 Békéscsaba Orosházi út MÁV felilliárb 0 + 123 .0 + 123 .0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0 + 123,0 + 123,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasuhatatlan előirányzat-módosítás tilntethetőfel (a kiadás növeléséve! vagy csökkentésével összefüggésben az
kapcsolódó

elólrányzathoz
bevétel vagy a támogatás összegét as módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányulójavaslatősszeJüggésben állhat a törvérryjavaslat más mellékleteivel A

részelőarán Zatokat, normatívákat tartalmazómellékletek összefriry ésben állhatnak akiadásokat, bevételeket(támogatásokat) részletező mellékletekkel továbbáa normaszövegben szerelőrendelkezésekkel



A Békéscsaba belterületén az Orosházi út MÁV felüljáró támfala megsüllyedt és rossz fizikai állapotba
került . A közlekedés minőségét és biztonságát veszélyeztető állapot megszüntetése közügy .

Budapest, 2002 . november 1~8 .
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