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Módosító javaslat! *

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében * foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

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

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII XVII . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

16 Fejezeti kezelésű előirányzato k

5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelés ű
előiránvzatok

1 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztése 7200,0 7200,0 +1000,0 8200.0

9 Salgótarjánban a Kővár út, a városból kivezető nyomvonal +1000,0 1000,0

2 Felhalmozási költségveté s

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások +1000,0 1000 . 0

XI. XI . MINISZTERELNÖKSÉ G

3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90000,0 -1000,0 89000 . 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolá s

A Salgótarjáni Kővári út városból kivezető része az elmúlt évek folyamán olyan szinten leromlott, hogy
annak állapota már súlyosan balesetveszélyes . Mivel a környéken él ők közül nagyon sokan használják, -
hisz a megyeszékhelyet köti össze a környező kistelepülésekkel-, és fontos az ő biztonságos
közlekedésük, ezért elengedhetetlen az út felújításának megkezdése .

Budapest, 2010. november 17 .
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Farkas Gergely
Jobbik
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