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A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséró7 szóló, T/10554. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

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

állami pénzalapot, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) — a túloldali részletezés szerinti

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Dr. Katona Béla
az Országgyűlés elnöke

Helyben
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Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS I
MINISZTÉRIU M

10 Fejezeti kezelés ű előirányzato k

2 Egyéb fejezeti kezelésű el ő irányzatok

12 MVH Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere fejlesztése,
működtetése

3 000,0 -900,0 2100,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 1 500,0 -900,0 6000

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0 1500.0

XVII Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztériu m

12 Fejezeti kezelésű előirányzato k

5 Közlekedéssel kapcsolatos és egyéb fejezeti kezelés ű el ő irányzatok

54 Moszkva tér rehabilitációja (első ütem) 0,0 +900,0 9000

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +900,0 9000
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Indokolá s

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz év legveszélyeseb b
költségvetését nyújtotta be az országgy ű lésnek .

Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarország helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábára állítaná a z
országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal teli útján és a növekedés beindítása helyett továbbr a
is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztet őgépén tengeti az országot .

A munkanélküliség egyre nő , a reálbérek csökkennek, a versenyképességi világranglistán hét év alat t
harminc helyet csúsztunk vissza, a beruházások pedig –az államadósság drámai emelkedése mellett –
folyamatosan esnek vissza.

Az ország megújításához elengedhetetlenül fontos a növekedés megindulása, amely nélkül a költségveté s
csak mélyíti a válságot .

A Moszkva tér az I., II ., és a XII. kerület által határolt területen helyezkedik el, közigazgatásilag a II .
kerülethez tartozik . A tér a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja . Olyan közlekedés i
útvonalak metszéspontjában fekszik, mint a Margit körút, a Krisztina körút és a Szilágyi Erzsébet fasor .
Központi elhelyezkedéséből adódik, hogy a Moszkva tér a budai oldal egyik legnagyob b
tömegközlekedési csomópontja . Bel-Buda, illetve egyes budai övezetek, továbbá néhány környez ő felé
közlekedő villamos- és autóbuszjáratok átszállóhelye, végállomása. Itt van a 2-es metróvonal egyik
forgalmas állomása is . Nappal a közutakon folyamatos az autóforgalom, ezért a légszennyezés mértéke a
kritikus időszakokban a megengedett határok körül mozog, sőt meg is haladja azt, számos negatív hatást
okozva ezzel a lakosság életében .

A tér fővárosi kezelésű, ennek ellenére átalakítása, fejlesztése nem képezi a főváros rövid- és középtávú
fejlesztési stratégiájának tárgyát .

A következő kormányzati ciklusban szembe kell nézni az elmúlt években elmaradt fejlesztésekkel ; a
Moszkva tér felújítása elengedhetetlen .
Ezért javasolom, hogy a Moszkva tér rendezési terveinek továbbfejlesztésére illetve az els ő ütem
munkálatainak megkezdésére 900 millió forint kerüljön elkülönítésre .

Budapest, 2009 . október 2 .

r . Fónagy János Pokorni Zoltán

Rogán AntalDr. Nagy Gábor Tamás

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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