
Országgyűlési képviselő* /
Az Országgyűlés	bizottsága*

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

"FT

	

%~ú, L I I V'14%Túi i 11
Yi

	

Y
I i i

* A nem kívánt szövegrész törlendő .

Qr5zággyűlés Hivatala

Iromány57,á, : -,--1444S"/G2~

Érkezett :

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/..Á ~! számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2007. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom:

2006 DEC 12

Kapcsolódó módosítójavaslat!*



Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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Javaslat a 2007 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millióforintban, egytizedessel)
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+1' MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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XV . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM
25 Fejezeti kezelésű előirányzathik

18 Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

7 Közháló program 3540,0 (-) 200,0 33400,0
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 3540,0 (-) 200,0 3340,0
1 Beruházás

10 Szigetvártól Révfaluig tartó út további szakaszának (+)200,0 200 0
elkészítési terve

2 Felhalmozási költségvetés
4 Kormányzati beruházás (+) 200,0 200 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag osszetartozó, 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 összeffiggésben állhatnak a kiaddsokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2006 . december,, 55
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Indokolás

Az Ormánság úthálózat szempontjából az egyik legelmaradottabb baranyai térség . Itt nincs főút . Óriási
segítség lenne a térség számára, ha meghosszabbítanánk a 67-es utat . Szigetvártól Sellye megkerülésével,
majd Révfalunál, egy határátkelőhely létesítésével, és egy közúti híd megépítésével a Dráván, csatlakozna
a horvátországi úthálózathoz .. Így lenne végre a térségnek főúti és nemzetközi kapcsolata .

Kékkői Zoltán Józ ef
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