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Módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló, T/6571. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentését javasolom:
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Feje-
zet

szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jog
cím-
csop.
szám

Jog-
cím

szam

Előir.
csop
szám

Ki -
emelt

e1 •
szám

Fejezet
neve cím név Alcím

név

Jogcím -
csop .
név

Jogcí m
név

Előir.
csop.
név

Kiemelt
előirány -
zat neve

ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁS' KIADAS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁ•S KIADAS BEVETEL
TÁMOGA -

TÁS•

XV GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIU M

25 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

1 Beruházá s

10 Mátészalka-Csenger vasúti mellékvonal fejlesztése 0,0 +300 .0 3000

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +300.0 3000

X. MINISZTERELNÖKSÉ G

1 Miniszterelnöki Hivata l

2 Központi Szolgáltatási Fő igazgatóság 14 695,1 -300,0 14395, 1

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 9 279,5 -300,0 8979, 5

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .



3

Indokolá s

Az Európai Unió Határainak kiszélesítésével a határmentén él ő lakosság munkavállalási lehetőségének

kibővülése, valamint a kereskedelmi forgalom és ezáltal a nemzetközi teherforgalom ugrásszer ű
növekedése következtében különösen időszerűvé válik a határmenti térség közút, illetve kerékpárút
hálózatának infrakstruktúrális fejlesztése mellett a vasútvonalak fejlesztése . A határmenti térség

önkormányzatai részérő l már történtek kezdeményezések az új uniós tagország, Románia felé irányul ó
vasúti forgalom kiépítésére. A fejlesztés egyik iránya lehetne a Szatmárnémetiig tartó vasútvonal
létesítése, mely a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fellendülését eredményezhetné, de ehhe z
elsődleges a határon belüli infrastruktúra fejlesztése .

Budapest, 2008 . november 5 .


	page 1
	page 2
	page 3

