
Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló, T/3860. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . ,¢-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2008. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentését javasolom:

~irszüggyű íés Hiva(aIa

iromáalyszám : IMÉ'o X9 sOrszággyű lési képviselő

Úvlwzekt : 2007 OKT 3 O
.

	

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2008. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT

ELÖIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1- MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT
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I . GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIU M

25 Fejezeti kezelésű el ő irányzato k

38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram

12 Hódmezővásárhely — Szeged közötti ev ővárosi vasút munkálatainak 0,0 +300,0 300, 0
el őkészítése, tervezés e

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +300,0 3000

XXII PÉNZÜGYMINISZTÉRIU M

12 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Ágazati célelőirányzatok

32 Kormányzati negyed el őkészítésével kapcsolatos kiadások 8 227,6 -300,0 7 927 . 6

2 Felhalmozási költségvetés

2 Felújítás 2 360,0 -300,0 2 060, 0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzatho z
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő .
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Indokolá s

A Hódmezővásárhely – Szeged közötti elővárosi vasút kialakítása közlekedők számának növekedése
miatt az elkövetkező évek fontos feladata . El kell kezdeni integrált rendszer kiépítését, mivel a
személygépkocsi forgalmon felül már ma is 86 db busz pár közlekedik a két város között . Az országban
szinte egyedülálló módon két megyei jogú város egymástól 25 km-re fekszik. A két város minden nap i
élete oly módon összefonódott, hogy a közúti közlekedés hosszútávon nem tudja majd kielégíteni a
jelentkező igényeket. Az Európában már elterjedt módon az integrált vasúti közlekedés oldja meg
fokozódó igényeket .

Minél hamarabb el kell kezdeni az előkészítő munkálatokat, a megvalósíthatósági tanulmányok készítését .
Módosító javaslatom elfogadása esetén elindulhatna a beruházás tervezése, el őkészítése .

Budapest, 2007 . október 29 .

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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