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Országgyűlési képviselő

Módosító javasla t

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014 . (II . 24.) ООУ határozat 40. §-a alapján
– а 91 . § (4) bekezdésében* foglaltaknak megfelelően –Magyarország 2015 . évi központi
költségvetésérő l szóló T/1794. számú törvényjavaslathoz а következő módosító javaslato t
terjesztem elő , amelynek megvitatását а Költségvetési bizottságtól kérem.

- А törvényjavaslat 2015. évi költségvetési el ő irányzatainak - а túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasolom :

*
АHHSZ 91. § (4) bekezdése alapján а központi költségvetés és а költségvetési fejezetek bevételi és а kiadási
főösszegére és egyenlegére — а Gst . 25 . § (5) bekezdése szerinti módosító javaslat kivételével — kizárólag а
költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot
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Javaslata 2015. évi költségvetési el ő irányzatok mtídosítás % га
(Millió forintban, egy tizedessel )
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XVII NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

20 Fejezetkezelési elSirányzatok

31 Kiemelt célú beruházások támogatás a

14

Budapest XXII . kerület. Budafok belvárosának

0,0 0,0 +1 500 .0 +1 500,0 1 500,0 1 500,0
rehabilitációja (Kossuth Lajos utca sétáló utcává
alakítása, korszerű piac építése, Budafok mozi épületének
megújítása, „Oroszlános udvar” felújítása, Tóth József u .
– Duпа u . közötti új közút kialakítása)

XI . MINISZTERELNÖKSÉG

32 Rendkívüli kormányzati intézkedések 100 000,0 -1 500,0 98 500. 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag Оsszе tart°z6, részelemeiben egyтást61 elválaszthatatlan előirányzat-m6dosftás tüntetendő fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével ö sszefüggésben az
előirányzathoz kapcsolбdб bevétel vagy a támogatás összegét is m бdosftani szükséges). А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet m бdosftására irányuló javaslat összefüggésben állhat а törvényjavaslat
más mellékleteivel. А részelő irányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szerepl ő
rendelkezésekkel . Ha a ~81(6 inditváлy а fenti összefüggéseket пет tartalmazza, a tárgyaló bizottságok állásfoglalásához készített Há ttéranyag erre utaló megjegyzést tartalmaz.
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INDOKOLÁS

Budapest XXII . kerületének belvárosa már nagyon régen megújításra szorul, amelyre eddig nem sikerült
megfelelő forrásokat szereznie а kerületi önkormányzatnak . А javasolt támogatás összege elegendő lenne
а kerület központjának teljes megújítására, amelynek főbb pontjai а következők lennének:

а Kossuth Lajos utca sétáló utcává alakítása ,
az „Oroszlános udvar” méltó hasznosítása, felújítása ,
а régi Budafok mozi kihasználatlan és romos épületének hasznosítására а civilek bevonásával ,
Tóth József u . – Duna u . közötti új közút kialakítása,
korszerű termelői piac kialakítása .

Е projektek jól kapcsolódnának az el őkészítés alatt álló, fővárosi pályázati finanszírozású piac építéshez,
továbbá, az ugyancsak el őkészítés alatt álló, а fővárosi fonódó villamos projekt keretében megépülő új
47-es villamos végállomáshoz, és а Mária Terézia u. közlekedési rendezéséhez .

Budapest, 2014. november .ifi)

dr. Staudt Gábor
Jobbik
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