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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiróI
szóló, T15601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabá.jy 94. §-ában
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő.

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

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részlete. -,és szerinti -

növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat!



_2_
Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

8_ Budapesti fő- és mellékútvonalak rekonstrukciója 0,0 +20000,0 20000,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +20000,0 20000,0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat

1 Utfenntartás és fejlesztés 87482,8 -14000,0 73482,8
1 Működési költségvetés 200,0 200,0

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 32683,0 -5000,0 27683,0
2 Felhalmozási költségvetés 500,0 500,0

1 Intézményi beruházási kiadások 40696,0 -8000,0 32696,0
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14803,8 -1 000,0 13803,8

XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Informatikai, távkőzlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

25274,5 -6000,0 19274,5

1 Működési költségvetés 983,7

3 Dologi kiadások 5923,3 -2000,0 3923,3

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9866,1 -4000,0 5866,1
I

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás 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 melléklete vel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó znellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövet ben szere lő rendelkezésekkeG



r. Deutsch Tamás

Rockenbauer Zoltán

uKaWK.-Alf-A«

Indokolás

Budapest városvezetése képtelen megbirkózni a tél okozta útkárok problémájával . A főváros
jelenlegi pénzügyi helyzetében nem fordítanak elegendő forrást a sérült útburkolatok
javítására. A rossz állapotban lévő utak össztársadalmi hatását tekintve számszerűleg nagyobb
kárt okoznak az autósoknak, mint amennyibe maga az útburkolatok kijavítása kerülne .

Budapest, 2003 . október 28 .
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Pokorni Zoltán
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