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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
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Érkezett: 2004 NOV 0 4.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésben) foglaltaknak megfelelően-

módosító javaslatot

terjesztek elő :

- A törvényjavaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali

részletezés szerinti- növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat
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Javaslat a 2005.éviköltségvetésielőirányzatmódosítására
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ELŐIRÁNYZAT
ELOIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+1- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

ADÁS BEVÉTEL TÁMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA-

TÁS ADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

xvl KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI
MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
2 Ágazati célelőirányzatok

11 Szigetköz térség kárainak mérséklése 0,0 +5000 500,0

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +500,0 5000

xvII TERÜLETFEJLESZTÉS
5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat
2 Decentralizált területfejlesztési programok 18000,0 -500,0 175000

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1800,0

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8676,0 -500,0 8176.0

7 Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások 7524,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részleteiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . Á kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Indokolás

A Szigetköz kármérséklése - rehabilitációja - az elmúlt években, ha lassan is, jó
irányban haladt. Ehhez évi 250-350 Millió forintot lehetett rehabilitációs célokra fordítani . A
vízellátásra ebből a pénzből és a - korábbi vízügyi keretből - 200-250 Millió forint jutott.
Ezen összeg még mindig kevés a károk felszámolásához és a teljes - természetes állapotot
biztosító - rehabilitációhoz. Azt azonban el lehetett érni, hogy tovább ne romoljon a táj
állapota, és ne keletkezzenek vissza nem fordítható károk . Az elmúlt évek jellemzője volt, hogy
több tanulmány, terv készült a további munkákra, feladatokra. Annak szellemében születtek a
hatástanulmányok, kiviteli- és engedélyezési tervek, hogy ezek a munkák töretlenül folynak a
jövőben, amelyhez kormányzati bíztatást is kaptak az itt élők . Ezt erősíti meg a tervek központi
támogatása. Az is világos volt, hogy a jövőben - már ismerve a terveket - sokkal több pénzre
van szükség! Vajon hogy kerül a mellékágakba és a vízelosztó rendszereke víz ennek
hiányában? Ezen módosítás elfogadás a táj szempontjából létkérdés, amelyhez a vízpótló
rendszer üzemeltetéséhez szükséges összeget is kell még biztosítani, amelyre egy másik
módosító indítványban teszek javaslatot .

Budapest, 2004 . november 1 .
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Dr. Yp János
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