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Kapcsolódó módosító javaslat!*

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, TI] 7700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában`, 102. §-a (1) bekezdésében` (121. §-a
(7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot`

(TI]77001255. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

- 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 .

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+i- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁMOGA-

TÁS *

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 FEJEZETI KEZELÉSŰ ELŐIRÁNYZATOK

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális fejlesztése fejlesztési

12 22 . számú főútvonal fejlesztése 0,0 +207,5 207,5

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +207,5 207,5

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

30 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejlesztési kezelésű
előirányzatok

Kihelyezett szakértői támogatás 207,5 -207,5 0,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 207,5 -207,5 0,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás hintethető jel (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,



3

Indokolás

. módosító javaslat célja, hogy a szécsényi kistérséget az ország főúthálózatába és gazdasági

,rkeringésébe kapcsoló 22. számú főútvonal a fejlesztés eredményeként a körzet településeinek a

,lenleginél gyorsabb és biztonságosabb elérhetőségét tegye lehetővé a fővárosból, a

[egyeszékhelyről (Salgótarjánból) és a szomszédos balassagyarmati kistérségből, továbbá járuljon

ozzá, hogy a 22-es főúton keresztül Szécsényhez kapcsolódó községek és a kistérségi központ

iszonylatában is javuljanak az elérhetőség feltételei .

Budapest, 2005 . december 2 .

Dr. Nagy Andor

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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