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Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 2. Alcím új 41. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. AGRÁRMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

      41
Kis-Duna molnár-szigeti kis ágának 
kotrása

250,0 /+250,0 m. kiadás/

Indokolás 

1. 

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. 



Tömeges halpusztulás, habzó víz és bűz – ez jellemzi a Duna ráckevei- soroksári szakaszát. A
probléma  hosszú  évek  óta  ismert.  A  folyó  ezen  része  rossz  állapotban  van,  a  Dél-pesti
Szennyvíztisztító Telep pedig, túlterheli az amúgy is szennyezett élővizet. Alapvető gond, hogy a
Kis-Duna  nagyon  eliszapolódott,  a  víz  szinte  folyamatosan  áll,  ráadásul  a  Dél-pesti
Szennyvíztisztítóból kifolyó úgynevezett „tisztított víz” is ebbe a majdnem állóvízbe ömlik bele.
Ráadásul a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep csak egy nagyon csekély kapacitású záportározóval
rendelkezik.  A  helyzet  annyira  súlyos,  hogy  a  Kis-Dunán  lévő  Molnár-szigetet  keletről
megkerülő ág már vészesen eliszapolódott, azon már szinte gyalog át lehet kelni. Azt a szakaszt
sürgősen  ki  kell  kotorni,  valamint  a  sziget  déli  csúcsánál  a  Kis-Dunába  ömlő  Gyáli-patak
torkolati részét meanderezővé kellene alakítani. Mivel a probléma összetett, így a fővárosnak és
az  államnak  fontos  szerepe  van  abban,  hogy  a  Ráckevei-Soroksári  Duna-ág  kotrásával
megkezdődjön  a  probléma  komplex  kezelése,  és  ezzel  a  lépéssel  a  folyamatos
környezetszennyezést minél hamarabb meg lehessen szüntetni.
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