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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 -

terjesztünk elő.

Tisztelt Elnök Asszony!

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 állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :

* ; 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)
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X" MINISZTERELNÖKSÉG

I Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 564,4 -400,0 5 164 .4
1 Működési költségvetés 3,6

1 Személyi juttatások 3 345,7 -300,0 3 045,7
2 Munkaadókat terhel ő járulékok 1039,9 -100,0 9399

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzatok

38 Felzárkózási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram
8 47 . sz. fő út Mezőberény elkerülő útszakasz építése 0 + 400.0 400,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb Intézményi felhalmozási kiadások 0 + 400.0 400,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető kiadás növelésével csökkentésével az
kapcsolódó

(a
bevétel

fel vagy összefüggésben előirányzathoz
vagy a támogatás ősszegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására állhat a más mellékleteivel. A

részelőirón
irányuló

tatokat,
javaslat

normatívákat
összefüggésben törvényjavaslat

tartaünazó mellékletek össze ri ésben állhalnak a kiadásokat, bevételeket támo arásokat részletező mellékletekkel, továbbá a nor~naszöve ben szere lőrendelkezésekke4



A Mezőberényt elkerülő 8.1 km út a város környezetvédelmi, zaj és légszennyezés miatti terhelését a
megépítést követően jelentősen csökkenti a város, több mint tízezer lakosa számára. Az M 47-es út
előkészítése az elmúlt években megtörtént . Elkészült Orosháza, Csorvás mellett Mezőberényt is elkerülő
útszakaszának megvalósíthatósági tanulmánya, amelyet a kiviteli tervek elkészítése, majd az építkezés
megkezdése követhet . A költségvetést módosító javaslat ötmilliárd forintja mind Mezőberény város
lakóinak, mind a 47-es úton tranzitforgalomként áthaladó járműveknek jelentős közlekedés minőség
javulást jelent megvalósulása esetén.

Budapest, 2003 . október 18 .

~l
Erdős Norbert
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