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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

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasoljuk.'



(Millió forintban, egy tLedessel)
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Javaslat a 2004. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

2g Fejezeti kezelés ű el őirányzatok

3g Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

g Békés mem - í~irá'~hYí~ioyxf~firma~erő sítési I~~ro~,ramia 0,0 +25 000,0 25 000,0

2 Felhalmozási kölké vv

3 géb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +25 000,0 25 000,0

XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

(, Energiagazdálkodási Célel ő irányzat

1 Energiagazdálkodás 34 829,0 -25 000,0 9 829,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 34 829,0 -25 000,0 9 829,0

Me kiadás növelésével csökkentésével az előirlenyzat/toz
b'J'egl'zés: a .lormanyomtatványon tanalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tlintetl:etőfel (a vagy összefüggésben

A
ka áll/tat a más mellékleteivel.
Pcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összejtiggésben törvényjavaslat

részelőinán zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ú~~ résben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támoaratásokat részletező mellékletekkel, továbbá a t:ormaszöve ~rben szere ~~lő rendelkezésekkel.



Békés megye a mintegy 1400 km országos közúthálózatából a mellékúthálózat megerősítése -
az Országos Közúti Adatbankban nyilvántartott adatok alapján - minimálisan 745 km
hosszúságú (5,73 m átlagszélességű ) országos közutat érint .

A mellékúthálózat megerősítési program 2003 . évi áron becsült költsége 108 milliárd bruttó
Ft .

A program megvalósítását a forgalomnagyság függvényében 2-3 éves ütemezésben javasoljuk
megvalósítani . A 2004 . évi költségvetés út karbantartási rovatát 25 milliárd forint kiadás
megemelését indítványozzuk Békés megye mellékúthálózatának megerősítési programjának
megkezdése érdekében .

A megerősítési program indokoltságát a motorizáció következtében megnövekedett forgalom
mellett az is indokolja, hogy Békés megye országos mellékúthálózatán az elmúlt 20 évben
programozottan nem történt beavatkozás csak szinten tartás, továbbá az EU csatlakozás egyik
feltételeként Magyarországnak alkalmaznia kell a közúti járművekre vonatkozóan EU
szabványokat, ami magában foglalja a közúti járművek tengelyterhelésének 10 tonnáról 11,5
tonnára történő felemelését is .
Budapest, 2003 . október 30 .
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