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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, TI] 7700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * , 102. ¢-a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot

(TI] 7700%.386 számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat 1 . szz mellékletének az alábbi módosítását javaslom :

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

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Kapcsolódó módosító iavaslat!



- 2 -
Javaslat a 2006 . évi költségvetési előirányzatok módosítására

a Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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XV Területfejlesztés

5 Fejezeti kezelésű előrrányzatok

2 Országos jelentőségű területfejlesztési programok

8 Budapesti Agglomerációval kapcsolatos feladatok támogatása +100,0 +100,0 100,0 100,0

1 Működési költségvetés +40,0 40,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások +60,0 60,0

x~ II . Területfejlesztés

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelőirányzatok

3 ROP Közreműködő szervezetek támogatása 500,0 -30,_0 470,0

Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 500,0 -30,0 470,0

XVIi. Területfejlesztés

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

Központi fejlesztési feladatok 2216,3 -60,0 2156,3

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 145,0 1085,0

Felhalmozási célú pénzeszközátadás önkormányzati költségvetési
szervnek 437,0 -60,0_ 377,0
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X~ II . Területfejlesztés

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok

4 Egyéb területfejlesztési intézmények működési kiadásai 80,0 -10,0 70,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 80,0 -10,0 70,0



Budapest, 2005 . november 8 .

BáfiÍmre

MSZP
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Indokolás

A 2006. évi központi költségvetés területfejlesztéssel foglalkozó XVII. fejezete kiadási előirányzatának
növelését javaslom a budapesti agglomeráció, mint kiemelt térség támogatására, a költségvetési
egyensúly megőrzése érdekében a fejezeti általános tartalék terhére .

A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló többször módosított 1996. évi XXI. törvény 5. § fi
pon6ában foglaltak értelmében a fővárosi agglomeráció térsége kiemelt térség, amelynek egységes
tervezéséhez és fejlesztéséhez országos érdekek is fűződnek . A kiemelt térség fejlesztésének megfelelő
kezelése érdekében ugyanezen törvény 158 . §-a rendelkezik a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési
Tanács létrehozásáról a főváros és az agglomerációja területén a főváros, valamint a körülötte elterülő
régió fejlesztési céljai és érdekei összehangolására .

Indokoltnak tarjuk, hogy - a fent említett törvényben nevesített Balaton kiemelt üdülőkörzete térségéhez
valamint a hozzá kapcsolódó területfejlesztési feladatok ellátására a törvény rendelkezése alapján
létrehozott Balaton Fejlesztési Tanácshoz hasonlóan - a budapesti agglomeráció térségével kapcsolatos
feladatok ellátása is önálló jogcímcsoportként jelenjen meg a 2006 évi központi költségvetés
területfejlesztéssel foglalkozó XVII . fejezete 5. cím, 2. alcíme alatt szereplő Országos jelentőségű
területfejlesztési programok jogcímcsopor jai között, továbbá az alcím 2006. évi kiadási előirányzatából
meghatározó módon részesedjen .
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