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Módosító javaslat! *

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, TI] 7700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-óban * , 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 .

2
Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

14 82-es út Zirc és Eplénv megkerülő szakaszának kiépítése 0,0 +30„0 30,0

2_ Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +30 00 30,0

XVII
I

KÜLÜGYMNISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

12 Alapítványok támogatása

10 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások
Közalapítvány

48,5 -30,0 18,5

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 48,5 -30,0 18,5



Indokolás

A módosító javaslat szerinti 82 . sz. út Zirc várost és Eplény községet elkerülő szakasza útépítés
előkészítését indokolja az Ausztria-Balaton ill . Szlovákia-Balaton viszonylatában történő hatalmas
idegenforgalmi gépjárműforgalom valamint a jelentős tranzitforgalom, amit csak növelni fog az M8
útfejlesztés elindítása, mivel jelentős útrövidítést jelent a nemzetközi viszonylatban közlekedőknek .
A törvényjavaslat a GKM fejezetében az útpénztár alcímszámon bontás nélkül adja meg a felhalmozási
kiadások keretösszegét - ebből nem ítélhető meg, hogy a tárgyi fejlesztés előkészítésére különít-e el
keretet a költségvetés tervezete . Elengedhetetlen a módosító javaslat szerinti útfejlesztés előkészítésére
szükséges összeg 2006 . évi biztosítása . A faluparlament tapasztalatai tükröződnek vissza a fenti a fenti
javaslatban .

Budapest, 2005 . november 03 .

yapay Zoltán

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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