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Érkezett : 2005 DEC 0 6.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(Kapcsolódva a T/177001425 . számú módosító javaslathoz)

terjesztünk elő .

- ~, nS~ n n riOrszággyűlésiíííiíi

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk :

Kapcsolódó módosító javaslat!
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Xv. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

11 Püsoökladánv-Bárárad közötti útszakasz rekonstrukciója 00 +8000 8000

2 Felhalmozási költségvetés

3 Ep yéb intézményi felhalmozási kiadások 0-0 +800,0 8000

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

29 Útpénztár 91789,8 -800,0 90989,8
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 88689,8 -800,0 87889,8

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (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.



A 42-es főútvonal részleges felújítása 2001-ben megtörtént . Püspökladány és Bárárad között
az 5-13-as szelvényig összesen 8 km-es szakaszon a felújítás elmaradt . Itt a burkolat
megerősítésére, a pálya szélesítésére, valamint a csapadékvíz elvezetésére nem került sor, ami
a faluparlamentek jogos igénye is. Ennek forrásigénye 800 millió forint, ezzel lenne teljes a
Püspökladány-Berettyóújfalu-Biharkeresztes útvonal felújítása .

Budapest, 2005 . december 06 .

Am6th Sándor

	

Dr. Vitányi István
Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
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