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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!



(Millió forintban, egy tizedessel)

1fKÖzös/Krn.mwr/klfnc.doc

2
Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDESI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

8 Budapesti főutak utólagos zajvédelme 0,0 +1000,0 1000,0

2 Felhalmozási költségvetés

3_ EQVéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +1000,0 1000,0

XIII . HONVÉDELMI MINISZTERIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása 11370,4 -1000,0 10370,4

1 Működési költségvetés

Dologi kiadások 2562,0 -1000,0 1 562 .0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás hintethető fel (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
részelőirón zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ' : : ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo : atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve_ ben szerellő rendelkezésekkeL
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Indokolás

Budapesten halad át az ország összes jelentős főútvonala, a közúti közlekedés terhelése
magas. Az átmenő, elsősorban teherforgalom hatalmas környezeti károkat okoz, ami
különösen a zajártalomban nyilvánul meg. Ezért fontos, hogy a meglévő főútvonalak
zajvédelmi rendszere kiépüljön .

?9

t

Pokorni Zoltán

k54 Z4,7

Tirts Tamás

Németh Zsolt

Révész Máriusz


