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Helyben

T/1220/544 .

Tisztelt ElnökAsszony!

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 - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

n k"

~~ 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 .
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS

XV GAZDASÁGI ÉS KŐZLEKEDÉSI MINISZT 12IUM
25 Fejezed kezelésű előirányzatok

27 Felzárkózási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

1 Gyorsforgalmi úthálózat program 79 400,0 - 2 500,0 76 900,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb Intézményi felhalmozási kiadások 79 400,0 - 2 500,0 76 900,0

XV GAZDASÁGI $S KSZLEKEDÉSI MINISZT RIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkózási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

$ Mezőkövesdet elkeritlő útszakasz építése 0 + 2 500.0 + 2 500.0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb Intézményi felhalmozási kiadások 0 + 2 500,0 + 2 500,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartabuilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlata el8'arányzatmódosúás tüntethető kiadás növelésével txőkkentésével
kapcsolódó

jel (a
bevétel

vagy összefltggésben az előirányzathoz
vagy a támogatás összegét as módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat réshetezőmellékletmódosftására iránytiló 611hata más mellékleteivel Arészelőarán

javaslat
zatokat,

ósszeJllggésben
normatívákat tartabnazó mellékletek

törvényjavaslat
össz u ésben állhatnak a kiadások bevételeket támo atásokat részletezőmellékletekk továbbá a normaszöve ben szer lőrendelkezésekkel
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Indokolás

Az M3-as autópálya átadását követően Mezőkövesd városon belül lehet el ill . fel hajtani a pályára . A
forgalom-növekedés következtében kaotikus közlekedési állapotok alakulnak ki a városban, hiszen jelzett
útszakaszt vasúti átjáró keresztezi .

A gazdasági és közlekedési miniszter elismeri az elkerülő út megépítésének szükségességét, ezt ez év
júliusi levelében jelezte a mezőkövesdiek számára .

A költségvetés nem tartalmazza a beruházás forrását, ezért tartom szükségesnek módosító javaslatommal
annak megteremtését .

Táliai András

Fidesz- Magyar Polgári Párt




