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Tisztelt Elnök Asszony!

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

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

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - 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 - növelését, illetve csökkentését javasolom :

~i 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 nemkell utalni .
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Javaslat a 2004 . évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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X. MINISZTERELNÖKSÉG

7 Fejezeti kezelési el őirányzatok

2 Célelő irányzatok

8 Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások 836,2 -836,2 00

1 Működési költségvetés

I Személyi juttatások 28,0 -28,0 00

2 Munkaadókat terhelőjárulékok 8,2 -8,2 00

3 Dologi kiadások 800,0 -800,0 00

X. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás 5 564,4 -63,8 5 500,6

1 Működési költségvetés 3,6

3 Dologi kiadások 1 175,9 -63,8 1112,1

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

38 Felzárkózási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

9 46 . sz . főút Endrődi Hármas Körös híd építése 0 + 900,0 900,0

2 Felhalmozási költségvetés

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

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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveG A
részelőarán tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ú ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöve ben szere lő rendelkezésekkel.



A 46-os számú főközlekedési út Gyomaendrőd település területén elhelyezkedő Hármas-Körös folyó hídja
Békés és Jász - Nagykun - Szolnok megyéket összekötő interregionális közúti kapcsolatot valósít meg. A
múlt század elején épült híd, mind a forgalom nagyságának jelentős megnövekedése, mind a közlekedés
jellege (lovas kocsi helyett kamionforgalom) megváltozott. Az elmúlt száz év alatt a híd műszaki állapota
jelentősen megromlott emiatt sürgős rehabilitációra szorul .

Budapest, 2003 . október 18.
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