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Módosító javaslat !
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Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló, T/10554. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában foglaltakna k
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezé s

szerinti – növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XV NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIU M

25 Fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok

3 Terület- és régiófejlesztési célel ő irányzat

Budai Vár úthálózat felújítása, Szentháromság tér és Hess 0 +800,0 8000
András tér rendezése

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +800,0 8000

XXVI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIU M

2 Foglalkoztatási és Szociális Hivatal 473,8 -300,0 173,8

1 Működési költségvetés 2 463,9 2 463,9

3 Dologi kiadások 1 244,5 -300,0 944, 5

XXVI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIU M

16 Fejezeti kezelésű előirányzato k

14 ESZA Nonprofit Kft . pályázatkezelő szervezet támogatása 791,0 -400,0 391,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 791,0 -400,0 391, 0

'XXVI SZOCIÁLIS ES MUNKAÜGYI MINISZTÉRIU M

16 Fejezeti kezelésű előirányzato k

13 Ágazati információs és tanácsadói szolgáltatások 200,0 -100,0 100,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 200,0 -100,0 100,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzatho z
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 ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolá s

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz é v

legveszélyesebb költségvetését nyújtotta be az országgyű lésnek .

Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarország helyzetét, mert ahelyett, hogy sajá t

lábára állítaná az országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal teli útján és a

növekedés beindítása helyett továbbra is a nemzetközi hitelek és segélye k

lélegeztetőgépén tengeti az országot .

A munkanélküliség egyre nő , a reálbérek csökkennek, a versenyképességi világranglistán

hét év alatt harminc helyet csúsztunk vissza, a beruházások pedig –az államadóssá g

drámai emelkedése mellett – folyamatosan esnek vissza .

Az ország megújításához elengedhetetlenül fontos a növekedés megindulása, amel y

nélkül a költségvetés csak mélyíti a válságot.

A Budai Vár Magyarország egyik fő turisztikai célpontja . Ennek ellenére az utak állapota

ma már több mint balesetveszélyes . A tömegközlekedési útvonalakon nagyon sok a

nagykockakő hiány, a kiskockakő burkolatok kövei folyamatosan kifordulnak, a burkola t

kikátyúsodik, több süllyedés is található a területen .

Magyarország 2011 első félévében lehet őséget kap arra, hogy az Európai Unió soro s

elnökeként, hat hónapig az európai politikai élet figyelmének középpontjába kerüljön és

érdemben befolyásolja az Unióban zajló folyamatokat . A soros elnökség óriási lehetőség

politikai, gazdasági, idegenforgalmi, illetve kulturális szempontból az ország számára .

Méltatlan, hogy az Unió soros elnökségét 2011-t ő l ellátó ország fővárosában, az államfői

rezidencia közvetlen közelében ilyen utak fogadják az érkező diplomáciai testületeket .



Ugyancsak méltatlan a Vár központjának számító Szentháromság tér és a szomszédo s

Hess András tér állapota. Szükséges a burkolatok és az utcabútorok cseréje .

Az utakat fenntartó F ővárosi Önkormányzat évek óta forráshiánnyal küzd, ezért csak

ígérgeti a felújítást .

Ezért javasolom, hogy a vári utak felújítására, a Szentháromság tér és a Hess András tér

rendezésére az állami költségvetésb ő l különítsenek el 800 millió Ft-ot .

Budapest, 2009 . október 2 .

Dr. Fónagy János

	

D Pokorni Zoltán

Dr. Nagy Gábor Tamás

	

Rogán Antal

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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