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Módosító javaslat

Érkezett: 209 OKT 0 9.

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérő l szóló, T/10554. számú törvényjavaslat
költségvetési elő irányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő .

A törvényjavaslat 2010 . évi költségvetési elő irányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

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

növelését, illetve csökkentését javasolom.

Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökének



Javaslat a 2010 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐ IRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS

XV NEMZETI FEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

25 Fejezeti kezelésű előirányzato k

4 Területfejlesztési és építésügyi feladatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

10 P+R parkolók építése Budapest XXI . kerületében 0,0 +500,0 500,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +500,0 500, 0

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium igazgatása 4 086,3 -500,0 3 586, 3

1 Működési költségvetés 25, 9

3 Dologi Kiadások 1 031,3 -500,0 531,3

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 részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL A
részelőarán zatokat normatívákat tartalmazó mellékletek össze ü_ ésben állhatnak a kiadásokat bevételeket támo atásokat részletez ő mellékletekkel továbbá a normaszöve ben szerelő rendelkezésekkel.



INDOKOLÁS

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

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 továbbra
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 .

Csepel közlekedési viszonyai az elmúlt évek során csak folyamatosan romlottak . Több fontos ok mellett
az egyik legkiemelkedőbb, hogy a gépjárművek száma az elmúlt évek alatt megtöbbszöröződött . A kerület
parkolásának leterheltségét azonban nem csak a kerületi lakosok autói jelentik, hanem peremkerület lévé n
a bolygóvárosokból munkába érkez ők közül sokan itt teszik le járművüket . Emiatt a csepeli parkolási rend
lassan kezelhetetlenné válik, a parkoló kiépítések nem jelentenek valós megoldást . A legfőbb probléma a
helyhiány. Sok más fővárosi kerületben és vidéki városokban is ezt „könnyedén” tudják orvosoln i
mélygarázs kiépítésekkel, azonban Csepelen ez sokkal nagyobb költségvonzattal jár . Ennek egyszerű oka,
hogy szigeten helyezkedik el a kerület, ahol a mélygarázs építéseknél a talajvíz miatt sokkal
körültekintőbben kell eljárni, amely a kivitelezés költségeit csak megnöveli . Erre a kerület költségvetése
nem tud megoldást kínálni, ezért javaslom, hogy a központi költségvetés biztosítsa erre a szüksége s
pénzügyi keretet . A mélygarázsok kiépítése nem csak kifejezetten a csepelieknek el őnyös, hanem az egés z
főváros közlekedését befolyásolja, ezért azokat „P+R” rendszerűen kell kialakítani .

A szükséges összeg : 500 millió forint .

Budapest, 2009 . október 2 .

Fidesz — Magyar Polgári Szövetség
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