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Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T111700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * , 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztünk elő .

- A törvényjavaslat 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. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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X. MINISZTERELNÖKSÉG

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Beruházások

1
~gy
Szolnokon, a Tiszaligetben a meglévő strandfürdő területén 0,0 +1200,0 1200,0

komplett fedett uszoda megépítése

2 Felhalmozási költségvetés
Kormányzati beruházás4 0,0 +1200,0 1 200 0

XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

6 Informatikai, távközlési-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási
feladatok

7 Közháló program 7620,0 -1200,0 6 420 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 5620,0 -1200,0 4 420 0

Megiegyzés : a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A 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



Szolnok Megyei Jogú Város területén helyezkedik el a Damjanich Uszoda, a vízilabda
sportág és az úszósport egykori fellegvára, melynek állapota kritikán aluli . Nem rendelkezik vízforgató és
egyéb olyan technikai berendezéssel, mely a működés közegészségügyi és műszaki garanciáit biztosítani
tudja, így a város önkormányzata teljes egyetértésben, a Széchenyi Tervben kiírt feltételek szerint
pályázatot nyújtott be az uszoda rekonstrukciójára, és a jelentkező lakossági, valamint sportolói igények
kielégítése céljából. A pályázat - mai ismereteink szerint - nem volt eredményes forráshiány miatt,
melyet rendkívüli mértékben sérelmezünk, ugyanis állami támogatás nélkül az önkormányzat a fentebb
említett fejlesztéseket megvalósítani nem képes .

Javasoljuk, hogy a Damjanich Uszoda felújítása, átalakítása elmaradásának okán egy ennél
lényegesen jelentősebb, és szakmailag megalapozottabb program valósuljon meg, amely Szolnokon, a
Tiszaligetben a meglévő strandfürdő területén egy komplett fedett uszoda megépítését jelenti cca . 2,5
milliárd Ft nettó bekerülési költségen . Ezzel a Tiszaligeti strandfürdő állandó üzeművé alakítható, ami azt
jelenti, hogy minden sportolói és lakossági igény kielégítésre kerül egy olyan környezetben, ahol szolgál
egyidejűleg idegenforgalmi célokat és a sport és kulturális tevékenységek jelentős, majdnem teljes körű
tevékenységének a helyszíne. Ezzel többfunkciós problémát oldunk meg egyidejűleg, melynél a helyi
igényeken túlmenően a legjelentősebb a termál idegenforgalom feltételeinek a kielégítése . Amennyiben
ez a beruházás megvalósul, a Damjanich Uszoda bezárásra kerülhet és felszabadul a városnak egyik
legértékesebb területe, ahol a rendelkezésre álló termálvíz felhasználásával további idegenforgalmi vagy
egyéb létesítmények építhetők .

A beruházás első ütemének 2005-es elindításához megítélésünk szerint mintegy 1,2 milliárd
forintra lenne szükség .

Kérjük, hogy indokaink alapján módosító indítványunkat elfogadni, a fenti fejlesztés
támogatottságát a költségvetésben biztosítani szíveskedjenek .

Budapest, 2004 . november 3.
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Búsi Lajos

Ealla György
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