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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
Szigetszentmiklós Bucka városrészében található Bucka-tó 
monitorozása és kármentesítésének felülvizsgálata 

1     000,0
/+1 000,0 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. 



Szigetszentmiklós-Bucka lakossága a Bucka-tó több évvel ezelőtti ártalmatlanítása ellenére sem
tudja  használni  a  kutak  vizét,  abban  gyakran  szemmel  látható  elszíneződés,  szennyeződés,
mérgező  anyag  található.  Előfordultak  gyanús  megbetegedések,  halálesetek  is.  Felmerült  az
ártalmatlanítást  célzó  projekt  egyes  szereplőinek  esetleges  anyagi  érdekeltsége  a  projekt
bizonyos fázisainak hanyag elvégzésében, részleges elszabotálásában. Ugyanakkor az ott lakók
ezreinek egészsége,  adott  esetben élete forog kockán.  Ezért  szükséges a Csepel Autógyár  és
mások  által  durván  szennyezett  Bucka-tóból  és  a  környezetében  található  talajvízből  hiteles
mintavételezés, továbbá annak vizsgálata, hogy évekkel az ártalmatlanítás után miért található
továbbra is ihatatlan, illetve egészségre súlyosan ártalmas víz a környék kútjaiban.
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