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Országgyűlési képviselő
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Érkezett: 2005 NOV 0 4 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat

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

anódosító 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 .
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

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

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

10 A Szigetvártól Révfaluig tartó út folytatásának tervezése 0,0 +500,0 500 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +500,0 500,0

XI BELÜGYMINISZTÉRIUM

1

1

Belügyminisztérium központi igazgatása

Működési költségvetés 10,0

4243,5 -500,0 47435

1 Személyi juttatások 2832,4 -267,0 25654

2 Munkaadókat terhelő járulékok 767,4 -133,0 634,4

3 Dologi kiadások 587,1 -100,0 487 1

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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2005 . október 28 .
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Indokolás

Az Ormánság úthálózat szempontjából az egyik legelmaradottabb baranyai térség . Óriási segítség lenne a
térség számára, ha meghosszabbíthatnánk a 67-es utat Szigetvárról Sellye megkerülésével, majd
Révfalunál egy határátkerülő létesítésével és egy közúti híd megépítésével a Dráván, csatlakozhatna a
horvátországi úthálózathoz . Így lenne végre a térségnek főúti és nemzetközi kapcsolata .

Pichler Imre

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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