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Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

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

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

szerinti - növelését, 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
szám

Cím
szám

Alcím
szám Jog-

cím-
csop .
szám

Jog-
cím
szám

El ő ir .
csop
szám

Ki -
emelt

ci .
szám

Fejezet
neve

Cím név
Alcím
név

Jogcím-
csonép'

Jogcím
név

El őir .
csop .
név

Kiemelt
el ő irány-
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1 _ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XI " BELÜGYMINISZTÉRIUM

19 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

16 Fejezeti tartalék 780,9 780,9 -775,9 -775,9 50 50

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 564,4 -124,1 5 440 .3
1 Működési költségvetés 3,6

3 Dologi kiadások 1 175,9 -124,1 1051,8

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkózási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
10 44 .sz .főút Öcsöd-Békésszentandrás-Szarvas elkerül ő 0 + 900.0 900,0

útszakasz
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb Intézményi felhalmozási kiadások 0 + 900 .0 900,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tanalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető (a kiadás növelésével csökkentésével az
kapcsolódó bevétel

fel vagy összefüggésben előirányzathoz
vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására állhata más mellékleteivel A

részelőarán
irányuló javaslat

tatokat,
összefüggésben

normatívákat
törvényjavaslat

tartalmazó mellékletek össze ü ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel.



Öcsöd -Békésszentandrás - Szarvas elkerülő út megépítését több fontos tényező együttesen indokolja.
Békés megye lakosságának és vállalkozóinak mintegy kétharmada a 44-es út felhasználásával juthat ki az
autópályákra.

A megye gazdasági fellendülését, felzárkózását döntően befolyásolja a megye nagyvárosait - Gyula,
Békés, Békéscsaba - közúti megközelíthetőségét biztosító M 44-es gyorsforgalmi út kiépítése .

Megépült már Gyula városát elkerülő út és most van folyamatban a kivitelezése a Gyula-Békéscsaba
közötti útszakasz négysávos gyorsforgalmi útszakasz kiépítése .
Folyamatban van Békéscsaba elkerülő út első szakaszának megépítése . A 44-es út az elmúlt 10 évben már
a balkáni háborúk kapcsán kétszer vette át a balkáni közúti forgalom jelentős hányadát . Az M 44-es út
2006-ig gyorsforgalmivá történő kiépítését Medgyessy Péter miniszter úr a nyáron személyesen is
megígérte és személyes felelősséget vállalt érte .

Szarvas- Békésszentandrás - Öcsöd települések elkerülő útjának megépítése egyszerre három település
belterületét tehermentesíti egy útpálya megépítésével négy éve folyik az előkészítése az elkerülő útnak,
amely előkészületei ma is nagy ütemben folynak . A megvalósítási tanulmány elkészült és most a tervek
részletes előkészítése folyik. Indokolt a mintegy 21 km útszakasz kiviteli terveinek 2003 . évi
elkészíttetése, majd a kivitelezés előkészítése és megkezdése . A miniszterelnök szavahihetőségének
megtartásának arányos teljesítését jelenti ez az útszakasz megépítése .

Az egyszámjegyű besorolású 44-es főközlekedési út gyorsforgalmivá fejlesztésének a legfontosabb
elkerülő útszakasz megépítése Szarvas - Békésszentandrás - Öcsöd települések elkerülő út mellet a
békéscsabai elkerülő szakasz mellett . Ez az elkerülő út megépítése országhatár- Gyula- Békéscsaba-
Kondoros és további 20 kisebb nagyobb kapcsolódó - 25 km-es sávban - levő települések számára jelent
10-15 perces forgalmi idő csökkenése és közlekedés biztonságának növelését Budapest, illetve az
autópálya irányába közlekedők számára .

Budapest, 2003 . október 18 .

~/
Domokos László
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