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Módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséró7 szóló, T/6571 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés) - a túloldali

részletezés szerinti – növelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2009. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV . Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium

25 Fejezeti kezelésű előirányzato k

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

4 Decentralizált területfejlesztési programok [3600,0] -250,0 3350 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 138,0 138,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3462,0] -250,0 3212 .0

XI. Önkormányzati Minisztériu m

12 Fejezeti kezelésű előirányzato k

1 Célelőirányzato k

5 Turisztikai célelőirányzat [6195,0] +250,0 445 .0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 300,7 300, 7

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások [5909,3] +250,0 6159 . 3

3 Kölcsönök 15,0 15,0

Megjegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-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 összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.

* Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő .
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Indokolá s

2008-ban, a Dakar Rally elmaradása miatt megrendezett Közép-Európa Rally lehetővé tette Magyarország
számára (más nagyszabású események mellett), hogy az autó- és motorsport legnagyobb központjáv á
váljon a térségben . Ezért az idei évhez hasonlóan 2009-ben is jelentős feladat a Közép-Európa Rally
eseménysorozatának megszervezése . A rendezvény komoly nemzetközi marketing er ővel bír, közvetlen és
közvetett turisztikai- gazdasági hasznot és bevételt nyújtva Magyarországnak . A feladat lebonyolításának
költségvetési feltételeit biztosítja a javasolt módosítás .

Budapest, 2008 . október 31 .
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