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Módosító iavaslatl

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében *foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom:

Bana Tibor
Országgyűlési képviselő
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

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

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XVII . XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

20 Fejezeti kezelésű el ő irányzatok

31 Kormányzati beruházások

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejlesztés 1 572,0 1 572,0 +1 000,0 2 572,0

1 M8-as számú főút körmendi elkerül ő szakaszával kapcsolatos 0 0 +1 000,0 1 000,0
munkálatok megkezdése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0 +l 000,0 1 000 0

XI . XI . MINISZTERELNÖKSÉ G

7 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0 -1 000,0 99 000, 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 őmelléklet 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



ndokolá s

Az M8-as út körmendi elkerülő szakaszának megépítése rendkívül hosszú ideje húzódó kérdés . A
jelenlegi kormánypártok képvisel ői ellenzékben kiálltak az ügy mellett, elismerve fontosságát és
sürgősségét. Az M8-as autóút Körmend és országhatár közötti, közeljöv őben induló fejlesztése mellett
elengedhetetlennek tartom a körmendi elkerül ő szakasz miel őbbi megépítését is .

Budapest, 2012 . június 25 .

Bana Tibor

Jobbik
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