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Kapcsolódó módosító javaslat! *

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

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 * (121 . §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/26. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasoljuk:
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

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

16 . Fejezeti kezelésű elő irányzatok

1 . Beruházá s

10. Vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása +5 200,0 +5 200,0 5 200,0 5 200, 0

XLII . A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó 2 498 300,0 +5 200,0 2 503 500, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
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 ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL



Indokolá s

A vasúti hidak és acélszerkezetek felújítása c . elő irányzat létrehozása 5 .200,0 millió Ft összeggel a MÁV
Zrt. 2011 . évi legsürgősebb hídrekonstrukciós munkáinak elvégzését szolgálja . A forrás biztosítás a
kiemelten fontos, tekintve, hogy a vasúti hidak állapota jelentősen leromlott az utóbbi évek során (2010-
ben az árvizek is jelentős negatív hatást gyakoroltak a hidak állapotára). A forrás a következ ő célokat
szolgálja a vasúti hidak esetében : tengelyterhelés korlátozás feloldása (árufuvarozás) ,
sebességkorlátozások felszámolása és megelőzése, állapotromlás megelőzése .

Budapest, 2010. november 25 .

Rbgán Antal

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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