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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslathoz - a
Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében és 121 . §-a (7) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

bizottsági módosító javaslatot

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 46. §-a következő (2 . bekezdéssel egészül ki :

(2) . Költségtérítés a vasúttársasálzok személyszállítási közszolizáltatásaihoz (XV . Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium fejezet, 27 . cím, 1 . alcím) előirányzat a Kormány engedélyével
túlléphető .

Bizottsági módosító iavaslat!
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

27 Vállalkozások folyó támogatása

1 Egyedi támogatások

1 Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási
közszolgáltatásaihoz

[52 970,0] -52970,0

1 Költségtédtés a MÁV Rt . személyszállítási közszolgáltatásaihoz +50070,0 500700

Költségtérítés a GySEV Rt, személyszállítási közszolgáltatásaihoz +2900,0 29000

Megiegyzés : aformanyomtatványon 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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Indokolás

A költségvetési törvény-tervezet együttesen tartalmazza MÁV Rt. és a GySEV Rt .
költségtérítését . E javaslat külön-külön határozza meg a két vasúttársaság költségeinek
mérsékléséhez biztosított költségvetési előirányzatot, amely egyben kormányzati engedéllyel
előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadás lehet a költségvetésben .

A módosító indítvány megteremti a vasúti közlekedésről szóló T/17796 . számon benyújtott
törvény-tervezet pénzügyi fedezetét .

Budapest, 2005 . november 23 .

arga Mihály

a bizottság elnöke
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