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Tisztelt Elnök Jr!

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

kapcsolódó módosító javaslatot*

(T/1498/54. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

A törvényjavaslat 2011. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

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

illetve csökkentésétjavasolom :

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 összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) 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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XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

16 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelésű el ő irányzato k

51 Kerékpárút építé s

1 Felhalmozási költségvetés

1 Szekszárd – Szálka út közötti kerékpárút kialakítása 0,0 +600,0 +600,0 600,0 6~000

XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

12 Központi Szolgáltatási Főigazgatóság 112 972,91 -600,0 12 3719

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 18 929,8 -600,0 8 329. 8

_

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elöirányzat-módosítás tűntet/tetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az elöirányzatltoz
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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
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ndokolá s

Ezen módosító javaslatban benyújtott indoklás nem tesz mást, mint felhívja a figyelmet a 2010 . évi
költségvetéshez benyújtott T/10554/933-számú módosító javaslatra, mely nyilván a jelenleg kormánypárt i
képviselők (Horváth István FIDESZ, dr . Braun Márton FIDESZ, Potápi Árpád FIDESZ) számára most is
fontos .

Hiszen jelenleg is szükséges a Szekszárd - Szálka közötti kerékpáros útvonal kialakítása az 56 . sz. főút
melletti kerékpárút építésével .

Szekszárd Megyei Jogú Város meglévő kerékpárút hálózatának bővítése a városi illetve város környék i
célterületek megközelítésének biztosítása érdekében szükséges. Települések közötti kerékpáros kapcsolat
kiépítése is szükséges .

Budapest, 2010 . november
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