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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában
foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



(Millió forintban, egy tizedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

Feje-
zet
mszá

Cím
szám

Alcím
szám 1iS_

csop .
szám

Jog-
cím
szam

Előir.
csop
szám

Ki
emelt

ci
szám

Fejezet
neve

Címnev
Alcím Jogcím-

csop .
név

Jo c mg
név

Elóir .
csop .
név

Kiemelt
eloirány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+l" MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

8 Mezőkövesdet elkerülő útszakasz építése 00 +25000 2 500 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 0 +25000 2 500 0

XXV INFORMATIKAI ÉS HIRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Informatikai, távközlésfej lesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

25274,5 -2 500 0 22 774 5

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5923,3 -1 000 0 4 923 3
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 9866,1 -1 500 0 8 366 1

Megjegyzés: a formanyomtatványon 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 mellékleteiveL A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL



Indokolás

Az M3 autópálya átadását követően Mezőkövesd városon lehet fel-, illetve lehajtani a pályára .
A forgalomnövekedés következtében kaotikus közlekedési állapotok alakultak ki a városban,
hiszen a jelzett útszakaszt vasúti átjáró keresztezi . A gazdasági és közlekedési miniszter
elismerte az elkerülő út megépítésének szükségességét, ezt levélben jelezte is a
mezőkövesdiek számára. A költségvetési tervezet nem tartalmazza a beruházás forrását, ezért
szükségesnek tartom módosító javaslatommal a beruházás forrásának megteremtését .

Budapest, 2003 . október 28 .
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