
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

s Hivatala

Brományszám :

Érkezett : 2005 NOV 0 3 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T/17700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a
(7) bekezdésében*) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2006. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,

illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVII Területfejlesztés

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
2 Decentralizált területfejlesztési programok

2 Felhalmozási költségvetés 9525,0 -762,0 8763,0

XVII Területfejlesztés

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok
1 Célelóirányzatok

19 Tét Város - városközpont kialakítása 0,0 +762,0 762,0
Felhalmozási költségvetés2

1 Intézményi beruházási kiadások 0,0 +762,0 7620

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeflggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolás

A gyorsan fejlődő, térségi központtá váló Tét Város számára szükséges a városközpont kialakítása. Ez a

városfejlesztés olyan feladat, amely meghaladja a fiatal város saját erejét . A térség és a megye fejlődését is segíti a

város fejlesztése. Minden elemzés és fejlesztési program szerint a fejlődést veszélyetető tényező a megye ezen

részének hiányos városiasodása . .

Tét Város eddigi pályázatait, kérelmeit sorra elutasították . A városközpont kialakítása és ezzel együtt az

önkormányzati intézményeket érintő beruházások halaszthatatlanok . A szükséges munkálatok (főtér kialakítása,

művelődési ház építése, iskola bővítése, egységes épület kialakítása, szükséges út, járda és egyéb infrastruktúra

építése) költségét fedezi a módosítással javasolt támogatási összeg .

Budapest, 2005 . november 2 .

Dr. Medgy zay Lás o
független épviselő
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