
Módosító javaslat !
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Érkezett:

Országgyűlési képviselő

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában *, 102. § (1) bekezdésében *foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentésétjavasolom ** :

**

A HHSZ 121/A. § (1) bekezdése alapján a központi költségvetés egyenlegére és a központi költségvetésrő l szóló
törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat b e
módosító javaslatot . Ezek módosulására az indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

33 Hazai fejlesztési programo k

21 M8-as számú fő út fejlesztésének megkezdése +1000,0 +1000,0 10000 1000, 0

XLIII Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadáso k

02 Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások

04 A vagyongazdálkodás egyéb kiadása i

05 Állami tulajdonú ingatlanvagyon felmérése [2500,0] [2500,0] -1000,0 -1000,0 1500,0 1500, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzatho z
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más meLlékleteiveG A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A Fidesz országgyűlési képviselői 2009-ben azt ígérték, hogy a fent javasolt cél, fejleszté s
megvalósítására forrást fog biztosítani .

Ehhez képest a Fidesz nem tartotta be ígéretét, a kormányzásának eltelt három és fél évében nem tartott a
fontosnak a korábbi ígéreteit megvalósítani .

A módosító javaslat benyújtásával az MSZP meg kívánja adni a lehetőséget a Fidesz képviselő inek arra,
hogy a javaslat támogatásával — saját korábbi kezdeményezéseikkel összhangban - segítsék Magyarorszá g
fejlődését és a helybeli emberek életét .

Budapest, 2013 . október 30 .

Dr. Iov~fchlöry

	

Dr. Nemény András

országgyűlési képviselő
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