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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló, T/17700. 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)

Kapcsolódó módosító javaslat!*

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

xllami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .

(Millióforintban, egytizedessel)
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XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

10 22. számú főútvonal Szécsényt elkerülő szakaszának
építése

0,0 +5000 500,0

2 Felhalmozási költségvetés

3_ Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +500 .0 500,0

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSEI MINISZTÉRIUM

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 5308,5 -500,0 4808,5

1 Működési költségvetés 909,0 909,0 900,0

1 Személyi juttatások 3729,5 -267,0 3462,5

2 Munkaadókat terhelő járulékok 952,6 -133,0 819,6

3 Dologi kiadások 1385,9 -100,0 1285,9
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Budapest, 2005 . december 02 .

Indokolás

A déli elkerülő út megépítésének célja a 22-es főközlekedési út forgalmának elterelése a város körül

kialakított körgyűrűre és a város déli ipari területinek - egyben a legnagyobb területű ipari, vállalkozási

jellegű városrésznek és munkahelyi övezetnek - a közúti kiszolgálása . A városon áthaladó forgalom

balesetveszélyes és zavarja a város belső forgalmát, a városon átszállított mezőgazdasági termékek

szennyezik a környezetet . A Szécsényből sugarasan kiinduló utak kapcsolják össze a környező

településeket. Ezeket a sugár irányú utakat kapcsolja össze a város szélén a déli elkerülő út, amely ezáltal

a déli községek egymás közötti elérhetőségét is javítja a belváros tehermentesítésével .

Dr . Nagy Andor

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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