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Módosító iavaslat

A Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló, T/17700 . számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában 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
csökkentését javasolom .



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

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

25 Gubacsi-híd, Csepel - pesterzsébeti felüljáró kiszélesítése, +300,0 300 0
felújítása, I. ütem

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +300,0 300 0

IV IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása 2949,7 -300,0 2 649 7

1 Működési költségvetés 1863,6 1863,6 1863,6

1 Személyi juttatások 2055,0 -200,0 1855,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 632,0 -100,0 532 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető 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 összefú ggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2005 . november 3 .

INDOKOLÁS

A csepeli Weiss Manfréd Kórház 2003-as bezárása miatt, a XXI . kerületben élők kórházi
ellátását a XXX kerületben lévő Jáhn Ferenc Kórház adja. A két kerületet összekötő Gubacsi
hídon, illetve a két kerületet összekötő felüljárón mentővel szállított súlyos, életveszélyes
állapotban lévő csepeli betegek optimális esetben is 15-20 perces késéssel érkezhetnek meg a
kórházba. A reggeli és a délutáni órákban a kétszer egysávos hídon azonban állandósultak a
dugók, szinte lehetetlen az egyik kerületből a másikba átjutni, ez gyakran fél órát is igénybe
vesz. A csepeliek a Gubacsi híd kibővítésére már 2003-ban ígéretet kaptak Demszky Gábor
főpolgármestertől, de ez is csak ígéret maradt . 2006-ban a központi költségvetés
támogatásával felújítható, kibővíthető a híd .

(Németh
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