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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!



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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Xv, GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

10 Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonal villamosítása 0-0 +995,0 995 0

2 Felhalmozási kőltsé2Vetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0-0 +995,0 995 0

XVII KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium

2 Külképviseletek igazgatása 26511,8 -995,0 25 516 8

1 Működési költségvetés 3474,2 3474,2 3474,2

3 Dologi kiadások 10431,8 -995,0 9436,8
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összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező
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Indokolás

A Budapest-Pápa közti 178 kilométeres távolságot a leggyorsabb szerelvény 2 óra 37
perc alatt teszi meg. A kiugróan magas menetidő oka az, hogy Győr-Pápa-Celldömölk
pályaszakaszon még dízelmozdonyos vontatás van . A vonatok Győrben hosszú perceket, nem
egyszer fél órát is várakoznak, ameddig elvégzik a mozdony cseréjét .

Mind az SZDSZ, mind az MSZP 2002-ben ígéretet tett arra, hogy a 2002-2006-os
ciklusban végrehajtják az említett vasútvonal villamosítását, s ezzel a menetidő lerövidülhet,
az utasok gyorsabban juthatnak el uticéljaikhoz . Mindezek ellenére az elmúlt három és fél
évben a költségvetési keretek szűkösségére hivatkozva a munka elkezdésének elhalasztásáról
döntöttek, bár pozitív fejlemények is történtek az ügyben . A gazdaságossági számítások már
2001-ben elkészültek, s 2002-ben rendelkezésre állt a villamosítási munkára vonatkozó
hatósági engedély is . A beruházás finanszírozásának útjából újabb akadály gördült el 2003 .
szeptemberében, amikor a Pénzügyminisztérium és az Európai Beruházási Bank között
megszületett a megállapodás az EIB IV. hitelcsomagról, amely több más vasúti projekt mellett
a szóban forgó vonal villamosítását is tartalmazza . Mindezen pozitív fejleményeket sajnos
felülírta a 2004-es, majd a 2005-ös költségvetés, amely nem tette lehetővé a Győr-Pápa-
Celldömölk vasútvonal villamosításának elindítását .

A Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonal villamosítása elengedhetetlen feladat, amelynek
anyagi hátterének biztosítását a munkálatok időbeli elkezdésének érdekében 2006-ös
költségvetésnek tartalmaznia kell . A módosító javaslatban szereplő 995 millió forint a az EIB
hitel saját forrásának számítana, amit mindenféleképpen biztosítani kell ahhoz, hogy a hitel ne
vesszen el .

A módosító javaslat megfogalmazásánál az emberek véleményét is figyelembe vettük,
hiszen a fogadóórákon, konzultációkon elhangzott vélemények, és a térségben megtartott
faluparlament tapasztalatai alapján adjuk be javaslatunkat .

Dr. Kontrát Károly -_
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