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Módosító javaslat !

Katona Béla Úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

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 pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezé s

szerinti — növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

f+:



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 előirányzatok

4 Területfejlesztési és építésügyi feladato k

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat

23 A Budai Vár forgalomirányítási rendszerének fejlesztése 0,0 +100,0 100,0

2 Felhalmozási költségveté s

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +100,0 100,0

XXVI SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIU M

8 Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet 715,8 -100,0 615, 8

1 Működési költségvetés 2,7 2, 7

3 Dologi kiadások 146,6 -100,0 46, 6

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
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
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A Budai Vár műemléki jellegébő l és elhelyezkedéséb ő l következően kiemelt jelentőségű

turisztikai célpont, lakó-pihen ő funkciója mellet kulturális és üzleti jellege sem

elhanyagolható .

A közúti forgalom emelkedése, a jelentősen megemelkedett motorizációs szint

következtében 1997-ben új behajtási rendszert vezettek be a Budai Vár területén . Az új

behajtási rendszerben három jól lehatárolt funkciójú terület kijelölés történt meg, amel y

területekre a bejutást illetve azok elhagyását sorompók szabályozzák .

A rendszer mára elavulttá vált, szükségessé vált a Budai Vár forgalomirányítás i

rendszerének korszer űsítés és a fejlesztése (kamera- és sorompórendszer és az ezeket

működtető központ teljes informatikai és technológiai fejlesztése), a Palota úti áthaladás i

pontot érintő útszakasz kibővítése a személygépjármű-forgalom minimálisra csökkentés e

és a közösségi közlekedés el őtérbe helyezése érdekében . A fejlesztés eredményeként

létrejövő forgalomcsökkentéssel nő a világörökség részét képező vári ingatlanvagyon és

vár alatti természeti értékek védelmének esélye .

A Budai Vár forgalomirányítási rendszerének korszer űsítésére és a fejlesztésére 10 0

millió forintot javasolok elkülöníteni .

Budapest, 2009 . október

ti

Dr. Nagy Ga or Tamás

Fidesz-Magyar Polgári Szövetség
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