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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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Egészségbiztosítási alap

2 Egészségbiztosítási ellátások kiadása i

3 Természetbeni ellátások

2 Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás támogatás a

1 Szolnoki tennál-gvógvvíz központ kialakítása 0 0 +6000 .0 +6000,0 6000.0 6000 .0

XIX. Uniós fejlesztések

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

3 Társadalmi Megújulás Operatív Program 274 718,7 251 554,3 23 164,4 -6000 .0 -6000 .0 288 718 .7 251 554.3 17164,4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tilntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Szolnok mintegy 80 ezer lakosú város, a vonzáskörzetébe több környékbeli kisebb település tartozik .
Ennek a megyei jogú településnek több strandja volt . Ám mindezekből - az elmúlt évtizedek város é s

gazdaságpolitikájának köszönhetően - összesen egy működő maradt. Megszűnt a cukorgyári strand,
teljesen elhanyagolták a Tisza szabadtéri strandját . 2004-ben a MÁV strandfürdő t is bezárták. Végül

2007-ben bevonták a működési engedélyét, majd 2009-ben lerombolták, s a földdel tették egyenl ővé a

városban közkedvelt, a belvárosban található Damjanich termálfürd őt és uszodát .

A beígért, Tisza-ligeti strand és élményfürdő nagyobb mértékű fejlesztése évek óta várat magára . Évek

óta emlegetik Szolnokot a „vizek városának” a „Tisza fővárosának”, mert itt folyik bele a Zagyva a
Tiszába, van Holt-Zagyva és Holt-Tisza is . Emellett a föld mélyébő l feltörő termál-gyógyvíz forrásokkal
is rendelkezik a település. A már gyógyvízzé minősített szolnoki kútállomány: B-82; K-80-Tiszaliget II . ,

B-132 ; és K-98-Tiszaliget-III .

Azonban az ígért fejlesztéseknek nyomát sem lehet látni . A kikötő , a rendezett folyó partok, a felújított ,

élvezhetővé tett szabad strand, a méltán híres szolnoki termál-gyógyvízre épülő , a turisták testét és lelkét
ápoló egészség-gyógy szálloda és élményfürdő fejlesztése sem valósult meg. A vízi sportokra kiépül ő
turisztikai központ is csak ígéret maradt. Számos lehetőség a mai napig kiaknázatlan .

A fentebb említett termál-gyógyvíz források hasznosítása kitörési pont lehetne Szolnok és térségének .

Turisztikai központtá válhatna, ha végre hasznosítanák a gyógyvíz adta óriási lehetőséget. Ezt meg tudnák

valósítani a természetes gyógytényez őkön és orvosi szolgáltatásokon alapuló gyógyturizmus, valamint a

„wellnessz” turizmus fejlesztésének keretein belül . A hagyományos termálvizes kínálat fejlesztését a
minősített gyógyvizek kedvező hatásain alapuló balneológiai kezelések és kiegészítő orvosi
szolgáltatások körének bővítésével, továbbá egyéb turisztikai kínálati elemekkel összehangolva lehetn e
megvalósítani . Ide tartozik a kulturális, a vízi-, a lovas-, a kerékpáros-, öko- és a magyar hagyományokra

épülő turizmus fejlesztése, valamint a gasztronómia és vendéglátás, szálláshely szolgáltatás feltételéne k

javítása, illetve az intézményrendszer fejlesztése .

Módosító javaslatommal kezdeményezem, a szolnoki termál-gyógyvízre alapuló, szálloda é s
élményfürdő megvalósítását Szolnok megyei jogú városban .

2013 . október 30 .

aráth Zsol t

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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