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Országgyűlési képviselő

Dr.Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/1220/774 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséró7 szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . ~-ábanfoglaltaknak megfelelően

módosító javaslatot

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:



_Z_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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+ i- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XV Gazdasági és KSzlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási infrastrukturális fejlesztési alapprofiam

1 GyorsforgaUni úthálózatprogram 79 400,0 -1 000,0 78 400,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 79 400,0 -I 000,0 78 400,0

XV Gazdasági és KSzlekedési MLtisztérlum

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

27 Felzárkóztatási infrastrukturális fejlesztési alapprogram

7 A 37-es számú út némvsávos szélesítése (I. ütem) 0,0 +1 000,0 1 000,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +1 000,0 1000,0

Megjegyzés : ajormanyomtotványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasTlhatatlan előirányzat-módosáás tpntethetőjel (a kiadás návelésével vagy csSkkentésével ősszeJüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szllkséges). A kiadásokat, bevételeket éstámogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező meJléJdetekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel



A 37-es út forgalom terheltségi mutatói a legmagasabbak közé tartoznak az országban . A legterheltebb
szakaszok az arnóti körforgalom és a gesztelyi körforgalom között, illetve Szerencs város területén
találhatóák . Az építéshez szükséges tervek elkészültek, így az építkezés mára jövő évben megindulhat az
említett szakaszokon . A 37-es út négysávosítása a már megindult egyéb megyei útfejlesztésekkel
párhuzamosan elsősorban az elmaradott zempléni régió számára jelenthet esélyt a felzárkózásra .

Budapest, 2002. év november . hó 18 nap

Lenártek An
Fidesz -Magyar Polgári Párt
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