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Módosító javaslat!

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 csökkentésétjavasoljuk:
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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

19 Nyíre"házátelkerülő úttervezése és szanálása 0,0 +250,0 250 0
2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +250,0 250 0

XV . Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása

1 Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 5678,0 -250,0 5 428 0
1 Működési költségvetés 532,1 532,1

3 Dologi kiadások 1 696,9 -250,0 1 446 9

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzat):oz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és tárriogatásokat 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
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Indokolás

Az M3 autópálya beruházáshoz szervesen kapcsolódik a Nyíregyházát elkerülő gyorsforgalmi
útszakasz megépítése . A várost elkerülő és tehermentesítő gyorsforgalmi útszakasz
megépítése rendkívül indokolt . A 4-es útnál Rozsrétszőlőtől induló autópálya-szakasz érintené
a Kállói utat, majd gyorsforgalmi útként folytatódna a 41-es út irányába, azt Orosnál
keresztezve pedig Nyírpazony után érné el ismételten a 4-es főutat . Ennek a változatnak a
megépítése az M3-as Nyíregyházáig történő megépítéséig is indokolt lenne, ugyanis egy
jelenleg is létező tranzitútvonal kapcsolatot tárna fel . Tekintettel arra, hogy a fent említettek
alapján a tranzitforgalom miatt a városi gyűjtő- és elosztó útszakaszain a közlekedés már
szinte ellehetetlenült, rendkívül fontos, hogy a vázolt gyorsforgalmi útszakaszok megépítése
megelőzze az M3 autópálya Polgártól Nyíregyházáig történő megépítését. A beruházás
közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi szempontból is alátámasztott.

Budapest, 2003 . október,,
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