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Kapcsolódó módosító javaslat!*

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2007 évi költségvetéséről szóló, T/1145. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében* (121 . §-a
(7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslatot *

(T/1145/57. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

Indokolás

Az előirányzat a fedezete a 2003 . évi CXXVIII tv . 2. számú mellékletben előkészítésre elfogadott
Kecskemét- Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba szakasznak . A hatályos és ide vonatkozó törvény 2007 .
végéig rendeli elvégezni ezeket a munkálatokat . A pénzügyi tervezés így felel meg a szakági
törvénynek és nem enged ettől eltérő felhasználást legalább ennek mértékéig .

A szakmai számítások 1 .500.000 .000,- azaz egymilliárd-ötszázezer 00/100 forint szükségletet
igényelnek. Már elkészült a Kondoros - Tiszakürt egedélyes terv 650 millió forintért, további
tervezési költségre van szükség egyrészt a Tiszakürt- Kecskemét szakaszon, ahol még semmi sem
készült és a Kondoros - Békéscsaba szakaszon .

Ahhoz, hogy a Békéscsaba-Kecskemét szakasz pályázati pénzen, vagy egyéb konstrukcióban 2010-re
elkészüljön az előkészítés költségeit az államnak kell vállalnia .
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Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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25 28 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 210.000

M 44 Kecskemét-Tiszakürt-Szarvas-Békéscsaba autóút előkészítése 1.500

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 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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