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Módosító javaslat !

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot *

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom :

k* A Hsz. 120 . § (3) bek. alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó aádosít ő) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni.
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

ELŐIRÁNYZAT+l- MÓDOSÍTOTT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADAS BEVETEL
TÁMOGA-

TÁS KIADAS BEVETEL
TÁMOGA -

TÁS

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

16 Fejezeti kezelésű el ő irányzato k

5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Útpénztár [40 543,1] 4_1043,1

2 Felhalmozási költségvetés

5 2507. út Mónosbél- Balaton közötti szakaszának felújítása +350,0 3500

XI . MINISZTERELNÖKSÉG

3 Rendkívüli kormányzati intézkedések [90 000,0] -350,0 89 650, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon 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 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 szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

Az út rendkívül balesetveszélyes, évtizedek óta nem volt felújítva, csak id őnként kátyúzva volt, nem sok

sikerrel . Közvetlen és közvetett kár éri a Balaton község lakóit, ahol a falusi turizmust tekintenék a f ő
megélhetési forrásnak . A településen működő vállalkozások károsodnak, problémás az áruszállítás, a

tömegközlekedés. A település másik, Borsodnádasd felő li megközelítése még rosszabb . Ezért szükséges
az útszakasz gyors felújítása .

Budapest, 2010 . év november hó 18 . nap

$Iós Tamás

országgyűlési képviselő

MSZP
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