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Kapcsolódó módosító iavasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetésérё7 szóló 7/12415. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - а HHSZ 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslatot

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

terjesztek elő.

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Farkas Gergely

országgyű lési képviselő
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Javaslata 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

20 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatása

3 Országos közúthálózat és gyorsforgalmi útllálózat fejleszté s

1 Mélykút-Jánoshalma közötti közút felújítása 0 0

	

+200,0 +200.0 2000 2000

XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

1 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Igazgatása

1 MGködési költségvetés

3 Dologi kiadások 4 103,6 -200 .0 3 903,6

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összeta гtozб, гёszеlетеiЬеп egymásul elválaszthatatlan előirányzat-mбdosttás tüпtethetőjel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével Ssszeftlggésьеп az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy а támogatás összegét is módosltani sz[ikséges) . А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezlí melléklet mбdositására irányuló javaslat összeJUggésben állhat а törvényjavaslat más mellékleteivel А
тёszel67Тáпyzatokat, пormativákat tаrtаlтazб mellékletek összeftlggésбen állhatnak а kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezUТеIlёkletekkel, továbbá а normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

А Mélykút és Jánoshalma közötti közút felújítása nagyon fontos lenne а települések fejl ődése
szempontjából .

Bányai Gábor, а választókerület fideszes képviselőjelöltje 2009-ben nagyon helyesen látta meg, hogy
mennyire fontos ennek а célnak а támogatása. Akkor ellenzéki képvisel őként sajnos nem sikerült elérnie,
hogy а kormánytöbbség támogassa javaslatát. Azóta eltelt 4 év, mely alatt а támogatás szükségessége
csak fokozódott, egyre nagyobb szükség lenne arra, hogy felújítsák а Mélykút és Jánoshalma közötti
közutat

Biztos vagyok abban, hogy ezt Bányai Gábor se látja másképp, épp ezért állunk értetlenül az el ő tt, hogy
sem az idei, sem az elmúlt években nem adta be újra ezt а nagyon fontos kezdeményezését, pedig azóta ,
mint kormánypárti képviselő biztosan lenne lehetősége keresztülvinnie ezt а kezdeményezést . Mivel
vélhetően csak egyszer ű feledékenységről van szó, ezért szeretnénk segíteni neki azzal, hogy а Jobbik
frakciója benyújtja ezt а javaslatot. Bízva Bányai Gábor következetességében, abban, hogy hozzán k
hasonlóan most is fontosnak látja ennek а célnak а megvalósítását és nem csak egy kampányígéretne k
szánta ezt az előző ciklusban, reméljük, hogy а kormánypárti frakciók is támogatni fogják а módosító
indítványt .

Budapest, 2013 . december 2 .

Farkas Gergely
JobЫk
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