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T/5601/1351 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat . . . . . . ~ (. . . . . .) bekezdés . . . . . .) pontjának a következő módosítását*

(elhagyását/kiegészítését *) javasolom :

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

elkülönített államipénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:

"~ A Hsz . 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni.



_2_
Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-
zet

Cím
szám

Alcím
szám Jog- Jog-

Előir.

Fejezet
neve

Cím név
Alcím Jo gcím- Jogcím ELŐIRÁNYZAT

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
+l- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

szám cím-
csop .
szám

cím
szám

csop
szám

Ki-
emelt

ei .
szám

név cs°p'
név

név
El őir .
csop .
név

Kiemelt
el ő irány-
zat neve

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Informatikai,távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

25 274,5 -4 000,0 21 274,5

1 Működési költségvetés 983,7

3 Dologi kiadások 5 923,3 -2 000,0 3 923,3

5 Egyéb mű ködési célú támogatások, kiadások 9 866,1 -2 000,0 7 866,1

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felhalmozási Infrastrukturális Alapok

18 47-es főút névsávosításának III: üteme 0 +4 000,0 4 000,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb felhalmozási célú támogatások, kiadások 0 +4 000,0 4 000,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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 mellékleteiveb A
részelőarán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze d ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkeG



A 47-es számú főút műszaki és forgalombiztonsági állapotát figyelembe véve a közlekedési
tárca 2001-ben kezdte meg a 47.sz. főút négysávosítását az algyői Tisza-híd -
Hódmezővásárhely közötti szakaszon . A munkálatok azonban ez év végén abbamaradfak, bár
a Csillag István Miniszter Úr több alkalommal utalt arra, hogy a munkák, az építési ütemek
figyelembe vételével, tovább folytatódnak. A hiányzó 4 km-es szakasz megépítése a
legsürgetőbb, mivel Magyarország második legbalesetveszélyesebb útszakaszáról van szó,
ismerve a baleseti statisztikák lesújtó adatait.

Budapest, 2003 . október 20.
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