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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, T117700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom :



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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X Miniszterelnökség

20 Tartalékok

1 Költségvetés általános tartaléka 50630,0 -600,0 50030,0

XV Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

29 Útpénztár

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 88689,8 +600,0 89289.8

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékletelve[ A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



3

Indokolás

A Hajdúnánás és Polgár között húzódó 3501 . számú közút állapota az elmúlt időszakban jelentősen
leromlott a megnövekedett forgalom, és a kemény téli időjárás miatt .

Ez az állapot oda vezetett, hogy a Hajdú-Bihar Megyei Állami Közútkezelő Kht . arra kényszerült, hogy
jelentős sebesség és súlykorlátozást vezessen be az említett útszakaszon .

Ezzel olyan helyzet alakult ki, amely komolyan megnehezíti és hátráltatja a térségben élők eljutását az
elérhető közelségben lévő M3-as autópályára, és a térségben tevékenykedő vállalkozások megközelítését
nehéz gépjárművekkel .

Természetesen azáltal, hogy a térségben élők nehezen tudják megközelíteni az M3-as autópályát nemcsak
a sztrádától, hanem az ország fővárosától, Magyarország nyugati területeitől, illetve a fejlett európai
vérkeringéstől rekesztődnek el . Mindezekhez pedig minden magyar állampolgárnak joga van, még a
Hajdúságban élőknek is .

Ehhez tartozik még az is, hogy a rossz útviszonyok miatt a külföldi, vagy hazai befektetők nem jutnak el
az említett térségbe, illetve a már megtelepedett vállalkozókat is hátrányosan érinti a bevezetett
súlykorlátozás .

A kialakult állapot megoldása sürgős intézkedést igényel, melyhez többletforrást kell biztosítani a
költségvetésből .

Budapest, 2005 . év november hó 02 . nap

Püski András
országgyűlési képviselő
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