
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/89.

Benyújtás dátuma: 2017-05-15 17:06

Parlex azonosító: JPNXLKE50001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Kepli Lajos (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 33. Alcím 6. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    33 Hazai fejlesztési programok
      6 Balaton fejlesztési feladatok támogatása

        1
Balatoni illegális partfeltöltések és bejárók 
felszámolása

500,0 /+500,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[20 579,5] 20     079,5
/-500,0 m.

kiadás/

Indokolás 

Nagy problémát  okoznak  a  Balatonnál  az  illegális  feltöltések,  illegálisan  elhelyezett  stégek
megléte.  2013.  év  nyár  elején  a  helyi  sajtóban  nagy  hangot  kapott,  hogy  közmunkások
bevonásával  elkezdődik  az  illegális  partfeltöltések  és  bejárók felszámolása.  A vízügy akkori
felmérése szerint 470 engedély nélküli  bejáró és 370 illegális partfeltöltés található körben a
Balaton  parton.  A legkirívóbb  terület  a  balatonmáriafürdői  és  zánkai  partszakasz,  ahol  egy
kilométeren belül közel ötven illegális  partfeltöltést  vagy stéget számláltak. Ezek elbontására
négyszáz közmunkás foglalkoztatása volt a terv és a felszámolások költsége meghaladta volna a
400  millió  forintot.  Mindez  csak  ígéret  és  terv  maradt,  a  megvalósításból  semmi  nem lett.
Mindeközben a Balaton körül élők próbálnak küzdeni azon jogos követelésükért, hogy szabadon
hozzáférhető legyen a Balaton part.

Módosító javaslatommal az illegális partfeltöltések és bejárók, stégek felszámolására szeretném
biztosítani  a  szükséges  összeget,  hogy  rendeződjön  az  évtizedek  óta  húzódó  probléma
megoldása.
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