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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiről
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)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

35 Káposztásmegver Megveri úti vasúti megálló létesítése 0,0 +500,0 500 0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +500,0 500 0

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű előirányzatok

16 Fejezeti tartalék 780,9 780,9 -500,0 -500,0 280 9 280 9

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválasztkatatlan előirányzat-módadtás tüntethető 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
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL



Budapest, 2003 . október 28 .
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Indokolás

A vasúti megállóhely megépítésével a központtól legmesszebb lévő, Káposztás-megyeri
lakótelepen lakók nyolc perc alatt érhetnék el a városközpontban fekvő Nyugati pályaudvart .
Jelenleg, a 3 -as metró tervezett szakaszának és a javasolt vasúti megálló hiányában mintegy
húsz perc szükséges a 3-as metróvonal legközelebbi megállóhely eléréséhez és onnan további
mintegy húsz perc a városközpont. Az ún. intermodális csomópont elsősorban az
agglomeráció számára elsőrendűen fontos, mivel itt hagyva autójukat eszközváltással
(vonattal) gyorsan beérhetnek a városközpontba . A főváros középtávú tervében szerepel a 3 .
metróvonal a Megyeri útig történő meghosszabbítása . Itt Volán pályaudvar létesül, és nagyobb
P+R parkolók épülhetnek. De addig nagyon jó szolgálatot tenne a vasúti megállóhely .
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