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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T15601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI. BELÜGYMINISZTERIUM
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

10 Budapest 2-es metróvonal felújításának támogatása 0,0 +9417,4 9417,4

XV. GAZDASAGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelőirányzat

1 Energiagazdálkodás 34829,0 -9417,4 25411,6
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34829,0 -9417,4 25411,6

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tlintetl :ető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJliggésben az előirányzatlrozkapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatósokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. Arészelőirán zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze : : ésben állítatnak a kiadásokat, bevételeket támo., atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövet ben szere r lő rendelkezésekkel



összege .

Budapest, 2003 . október 28 .

Dr. Deutsch Tamas

Dr. Őry Csaba

Rockenbauer Zoltán

Soltész Miklós

Indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tervei szerint a 2-es metróvonal felújítási munkái 2007 . december
31-ig tartanak. A javasolt támogatás az önkormányzati és EIB-hitel forrásból finanszírozott
beruházás felgyorsítását szolgálja, hogy a rekonstrukció 2006 . év végéig befejeződjön, ezáltal
enyhítve a főváros közlekedési gondjain, és csökkentve a 2-es metrót rendszeresen használó
budapesti polgárok terheit . A javasolt összeg a' beruházási ütemterv 2007 . évre tervezett

Pokomi Zoltán

.a
Rogán Antal
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