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Kapcsolódó módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 102. " (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/12415/193. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatás a

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat fejleszté s

1 Zempléni-hegységben futó utak felújítása 0 0

	

+100.0 +100,0 1000 1000

XIV. Belűgyminisztérium

4 Terrorelhárítási Központ

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 7127,8 100.0 7027 8

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tltntelhetőfel (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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

A Zempléni-hegységen átvezető összekötő- és bekötőutak állaga erősen leromlott, azonban a fő közlekedési

útvonalakból kiesnek. Állagromlásuk miatt a térség bels ő közlekedése nehézkes, sokszor a hosszabb, de

járhatóbb útvonalakat részesítik emiatt előnyben a közlekedők, amely idő- és költséghátrányt okoz az ott

élőknek. A módosítani javasolt előirányzatból az alábbi alsórendű utak felújítását javaslom: 3801 sz .

(Vámosújfalu-Sárospatak), 3705 sz. (Encs-Szegilong), 3716 sz . (Vilmány-Vámosújfalu), 3717 sz . (Tolcsva-

Erdőbénye) 3719 sz. (Sátoraljaújhely-Kéked), 37121 sz . (Füzér), 37122 sz . (Pusztafalu), 37123 sz .

(Füzérkajata) .

A módosítani kívánt előirányzati összeggel javítjuk az aprófalvas terület lakóinak közlekedés i

esélyegyenlőségét .

Budapest, 2013 . november 12 .

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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