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Kapcsolódó módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséróZ szóló 1/12415. számú törvényjavaslat

költségvetési előirányzataihoz – аHHSZ 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(Т/12415/945. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- А törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak – а túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat а 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

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

ELŐ IRÁNYZAT+/_ MÓDOSÍTOTT

KIADÁS BEVÉTEL
ТАМООА-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
ТАМООА-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
ТАМООА -

TÁ S

XVII . XVII . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű elő irányzato k

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálóza t
fejleszté s

л~ Tarnaörs-Jászdózse összekötő út felй t tása 0,0 0,0 +110,0 +110,0 110 .0 110,0

XVII. XVII . NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi úthálózat
fejlesztés

1 364,0 1 364,0 -110,0 -110,0 1254,0 1254,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon ta~almilagdogikailаg összetaп~oz6, részelemeiben egymásul elválasц~hatatlan előrányzat-mбdosltás ttintethetlf fel (a kiadás növelésével vagy csSkkentésével SsszeJüggésбen az e[őirányz аthoz
kapcsolódd bevétel vagy а támogatós összegét is módosítani szükséges). А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet mбdoslt&dra iráпуаiб javaslat összefüggésben állhat а törvényjavaslat más mеllék[eteiveL А
részel тdлуzatokat, иоiта1tvákat tапalтazб mellékletek összefüggésben állhatnak а kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá а normaszövegben szereplő rendelkezésekkеL
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Indokolá s

Az útvonal állapota minden képzeletet felülmúl, а burkolat maradványai félméteres hullámokban red őzik

keresztül kasul az alig látható nyomvonalat. Ennél az útnál egy földút is sokkal könnyebben használható .

Budapest, 2013 . december . . .

Jobbik Magyarországért Mozgalo m

Sneider Tamás
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