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Országgyűlési képviselő

Kpcsolódó módosító ' agy vaslat !

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 102. § (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

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

terjesztek elő.

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

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

20 Fej ezeti kezelésű előirányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

7 Kerékpárút kialakítása Nagykanizsa Kiskanizsa városrészében 0 0

	

+300 .0 +300.0 300,0 300.0

I Országgyű lés

11 Közszolgálati médiaszolgáltatás támogatás a

1 Közszolgálati hozzájárulás 69 861,0 -300 .0 69 561 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz

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



Indokolá s

Kiskanizsa mind kiterjedésére, mind pedig lakosságszámát tekintve Nagykanizsa Megyei Jogú Város egyi k

legjelentősebb városrésze. A városrészben nagy a gépjárműforgalom, azonban az itt élő embereknek nincs

lehetőségük biztonságos módon kerékpárral közlekedni . A legnagyobb forgalmú Bajcsy-Zsilinszky út és az
ebbe torkolló, sűrűn lakott utcák lakóinak balesetmentes kerékpározását oldaná meg az ide megépítendő
kerékpárút-hálózat.

Budapest, 2013 . november 12 .

~Tibo Vt.O U

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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