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P.*kezett 2005 NOV 0 4 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, TI] 7700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

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

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavaso juk :

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XV . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

11 Bárándot elkerülő útszakasz építése, beruházás 00 +5000 500 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egvéb intézményi felhalmozási kiadások 0 0 +5000 500 0

XV II KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium

2 Külképviseletek igazgatása 26511,8 -500,0 26011,8

1 Működési költségvetés 3474,2 0,0 3 474 2

3 Dologi kiadások 10431,8 -500,0 9 931 8

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető fel (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 mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Budapest, 2005 . november 4.

Am6th Sándor
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Indokolás

A faluparlamentek igénye is az elkerülő útszakasz megépítése, ami a 42-es út gyorsforgalmivá
történő fejlesztése keretében kerülne sorra . A munkálatok megkezdéséhez a 2006 . évben 500
millió forintra lenne szükség .
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