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Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló 7/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - а HHSZ 94. §-ában*, 102. § (1) bekezdésében*foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(7712415/337. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom ** :

** А HHSZ 121/A. § (1) bekezdése alapján а központi költségvetés egyenlegére és а központi költségvetésről szóló
törvényjavaslat költségvetési fejezeteinek bevételi és kiadási főösszegére kizárólag а Költségvetési biz ottság nyújthat b e
módosító javaslatot . Ezek módosulására az indítványban nem kell utalni .
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Javaslata 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZA T+1 MÓDOSÍTOT T
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TÁMOGA-
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TÁMOGA-
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XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztériu m

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

33 Hazai fejlesztési programok

21 Útburkolat felújítások Miskolcon +1000,0 +1000,0 1000.0 1000. 0

XVII Nemzeti Fejlesztési Minisztériu m

20 Fejezeti kezelésű előirányzato k

38 Egyéb feladatok

з когmáпуzati szakpolitikai feladato k [1500,0] [1500,0] -1000,0 -1000,0 soo oo s0o0

MegjеgyхёУ: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag ússz еtartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosltbs tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJ~ggésьеп az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy а támogatás összegét is mбdosltani szükséges) . А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhatа törvényjavaslat más mellékleteivel . А
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak а kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá а аorтaszövegьеп szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

А módosító javaslat célja, hogy а kormányzati szakpolitikai feladatokra (vagyis küls ő tanácsadók
megbízásaira) rendelkezésre álló források jelentős részét az emberek életét közvetlenül könnyítő ,
beruházásokat és ezáltal munkahelyeket teremt ő célokra csoportosítsa át .

A javaslat alapján lehetővé válik Miskolc legrosszabb állapotú útjainak javítása, felújítása .

Budapest, 2013 . december 2 .

dr.'?Уаrga László

országgyűlési képviselő

MSZP

dr. Simon Gáór

országgyűlési képviselő

MSZP
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