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Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

T/5601/597 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T/5601 . 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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+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XI BELÜGYMINISZTÉRIUM

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

3 Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd 0,0 +5000,0 5000,0
burkolattal való ellátása

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Energiagazdálkodási Célelőirányzat

1 Energiagazdálkodás 34829,0 -5000,0 29829, 0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34829,0 -5000,0 29829,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathozkapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben álurat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 8 . számú melléklete

kiegészül a következők szerint :

8. számú melléklet

„V. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása

Előirányzat :	 5.000 millió forint

Fajlagos összeg :	5.349.907 forint/km

A támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállományának kerületenkénti hosszúságai
alapján jár az 1999 . december 31 .-i állapotnak megfelelően, amely adatokat a 194/1997
(XI.4 .) Korm . rendelet szerinti 1063 . számú KSH által készített "Jelentés a városi
önkormányzatok belterületi útjainak állományáról" tartalmazza . A támogatás a burkolatlan
utak szilárd burkolattal való ellátását, a csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás
közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését
célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való
ellátására szolgál . Ha a támogatási összeg nem használható fel maradéktalanul a tárgyévben
az elsődleges célra, akkor másodlagosan mellékgyűjtő csatorna megépítésével egy
beruházásban történő útburkolásra használható fel, ha támogatási összeg nem merül ki az
elsődleges és a másodlagos célra való felhasználásban, akkor harmadlagosan a főgyűjtő
csatorna megépítésével és mellékgyűjtő csatorna építéssel együtt burkolhatóvá tett utak
burkolattal való ellátására használható fel . Az igénybevett támogatás elszámolása a normatív
hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen elszámolt
kiadások figyelembe vételével, az önkormányzatokhoz beérkezett, az önkormányzat által
igazolt számlák alapján történik ."

Indokolás

Budapest jelenlegi nehéz anyagi helyzete nem teszi lehetővé a korábbi program folytatását,
mely a kerületi, elsősorban a külső kerületekben lévő földutak aszfaltborítással történő
ellátását célozza .
Az összes burkolatlan budapesti belterületi út burkolásának becsült ára 50 milliárd forint,
vagyis tíz év kell ebben az ütemben haladva, hogy a teljes burkoltság megvalósuljon
Budapesten. Ez a folyamat a polgári kormány idején megkezdődött, de ennek folytatásához a
következő évben biztosítani kell a kellő forrásokat .

Budapest, 2003 . október 28 .
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