
Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/524 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/I220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ábanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millióforintban, egy tizedessel)
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XV . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok ,

1 Beruházás

45 NyíreQVháza felő liázó építése 0,0 +500,0 5000

2 Felhalmozási költségvetés

4 Központi beruházási kiadások 0,0 +500,0 5

XV . GAZDASÁGI ES KÖZLÉKED SI MINISZT RIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program 79 400,0 -500,0 78 900,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 79 400,0 -500,0 78 900,0

növelésével csőkkerrtésével aZ előirányzathoz
Megjegyzés : kiadás vagy Ssszefüggésben

aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástó[ elválas711tatatlan előirányzat-módosítás tilntethetőjel (a
ónkat a más meUékleteiveL A

kapcsolódó bevétel melléklet módosítására törvényjavaslat
vagy a támogatás össtegét is módosftani sZilkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező irányuló javaslat Ssstefliggésben

a ben ~lőrendelkezésekkeL
részelóirán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek ölsz élben óWtatnok a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletezómellékletehkel, továbbá normaszöve szere



Budapest, 2002 . november 19.
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Indokolás

Már legalább tizenöt éve napirenden van Nyíregyháza Megyei Jogú Város legveszélyesebb útszakaszának,
a 38 . sz . főútvonal felüljáróvá történő átépítése . Jelenleg 2X 1 sávon történik a közlekedés. Mivel a Tokaj
felő l érkező forgalmat vezeti be az út a városközpont felé, a személygépkocsik mellet a kamionok és a
tehergépkocsik is lassítják, gyakran ellehetetlenítik a közlekedést . Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a 100 .
sz. Budapest-Záhony vasúti fővonal is keresztezi a főutat . Szakértő i vélemények szerint a forgalom
feloldása a szintbeni vasúti kereszteződés kiiktatásával, 2X2 sáv kialakításával és a parkolóhelyek
bővítésével lehetséges . Tekintettel arra, hogy az előkészületek már megkezdődtek, a közel 2 milliárd forint
összköltségű beruházás tervezési munkálatai már előrehaladott stádiumban vannak, indokolt lenne legalább
félmilliárd forintos forrás biztosítása .
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Mádi László

Fidesz - Magyar Polgári Párt




