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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 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:
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Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS

XVIII KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium

2 Külképviseletek igazgatása 26511,8 -1500,0 26261 .8

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

3 Dologi kiadások 10431,8 -1500,0 101818

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprmmin

8 4434. út Gyula-Makó 0,0 +15000 1 500 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások kiadások 0,0 +15000 1 500 0

Megjegyzés :

	

tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével v~a formanyomtatványon
csökkentésével összefüggésben az előiránvzathoz kapcsolódó bevétel vazv a támoeatás össze-oét is módosítani szükséces). 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 . október 21 .
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Indokolás

A Gyula-Makó városok közötti országhatárral párhuzamosan kiépített út, amely a Dél- Békési és D61-
Alföldi térség rossz állapotban levő útja . Az 57 km út felújítása mind a gazdasági fejlődésnek, mind a
további közlekedési kapcsolatok megerősítésének alapfeltétele . Megfelelő kiépítettség esetén a
határátkelők (Méhkerék, Sarkad, Gyula, Battonya, Nagylak) közötti közlekedés mellett jó minőségben
való biztosítását jelenti a térség hátrányos településeiben élő lakosság napi életében is .

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség



Képviselőtársam által a 2006. évi költségvetéshez beadott módosító javaslathoz
támogatólap csatlakozom .

Dr . Turfi-Kovács Béla
Országgyűlési képviselő

Környezetvédelmi Bizottság elnöke



Tóth Imre képviselőtársam által a 2006 . évi költségvetéshez beadott módosító
javaslathoz támogatólap csatlakozom .

Y zsef

Dr . Czira Szabolcs

Dr . Fenyvesi Máté
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Dr . Simon Miklós

Dr . Szentgyörgyvölgyi Péter
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