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Módosító javaslat !
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Helyben
Tisztelt Elnök Ur!
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. számú törvényjavaslat
költségvetési el őirányzataihoz - a HHSZ 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében*foglaltaknak megfelelően
módosító javaslato t
terjesztek elő.

A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti – növelését,
illetve csökkentését javasolom:

Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
Millió jorántban, egy tisedessel,
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Helyi önkormányzatok által felhasználható központosítot t
el őirányzatok

XVII .
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_ Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok
Infokommunikációs ágazati programok és kormányzat i
informatikai rendszere k
Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáció

120 007,6]
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Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet 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 szerepl ő rendelkezésekkel.

2) A törvényjavaslat 3. melléklete 10. pontja előirányzatának alábbi módosítását javasolom :
„10. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztése k
Elő irányzat :

[3 200,0]3 870,0 millió forint”

3) A törvényjavaslat 3 . melléklete 10. pontja el őirányzatának alábbi új f) alponttal való kiegészítésé t
javasolom:

„fjFerihegyi út meghosszabbítása
Előirányzat:

670,0 millió forint

Az előirányzat a Ferihegyi út meghosszabbítása támogatásának 2013 . évi ütemét szolgálja.”
4) A törvényjavaslat 3 . melléklete 10. pontja utolsó előtti bekezdésének alábbi módosítását javasolom :
„Felhatalmazást kap a fejlesztéspolitikáért felel ős miniszter és a helyi önkormányzatokért felel ős
miniszter, hogy a F ővárosi Önkormányzattal támogatási szerz ődést kössön a b) [és ]c) és f)pont
szerinti támogatás felhasználásának részletes szabályairól .”

Indokolá s

A módosítás a Ferihegyi út meghosszabbításának támogatására csoportosít át 670 millió forintot a IX .
Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet központosított el őirányzatai közé — egy új el őirányzatot
létrehozva — a XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Infokommunikációs szolgáltatások, konszolidáci ó
jogcímcsoport terhére .
A Ferihegyi út meghosszabbítása
kiemelten fontos.

a jelentős közúti terhelést visel ő

Rákoshegy tehermentesítése céljábó l
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