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Országgyűlési képviselő

Dr.Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
HeH ívben
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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/I220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - aHázszabály 94. ~-ában,foglaltaknak megfelelően

módosító javaslatot

Módosító javaslat!

- A törvényjavaslat 2003 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelésé t, illetve csökkentésétjavasolom:



_2_
Javaslat a 2oos, évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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+i- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
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TAMOGA-
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XVI Környezetvédelmi és Vizűgyi MLdsztérlam

10 Fejezed kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

1 Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai 1 400,0 -291,0 1 109,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormánytati beruházás 1 400,0 -291,0 1 109,0
XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

10 Felezed kezelésű elötr~rtyzetok

1 Beruházás

7 Vízkárelhárítás

3 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése 609,0 +291 .0 900,0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 609,0 +291 .0 900,0

a összetartozó, részelemeiben elválas7lhatatlan előirányzat-módosftás tQntethetőfel (o kiadás növelésével vagy csökkentésével összefdggkrben az elá~rányzad+oz
~
Megjegyzés: formanyomtatványon tarta/rnilag-logikailag egymástól
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosikani szllkséges) . A kiadósokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosftására irányulójavaslat összefllggésben állhata törvényjavaslat másmellékleteivel A
részelő"ványzatokat normatívákat tartaLnazómellékletek összefrl résben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (eámoAatásokat) részletez! mellékletekkel, továbbá anormaszövegben szentelőrendelkezésekkel



Lenárték And

Fidesz - Magyar Polgá

Indokolás

A bodrogközi települések az utóbbi évek szinte mindegyikében árvízveszély által sújtott területek voltak . A
polgári kormány kezdeményezésére elindult a töltések erősítése, bizonyos szakaszokon új árvízvédelmi
rendszer kiépítése . Javasoljuk, hogy ez a lendület 2003-ban sem törjön meg a javaslatban szereplő 609
millió forintos felhasználást kevésnek ítéljük meg, mert ezzel a forrással csak a 2002-ben elkezdett
fejlesztéseket, az áthúzódó beruházásokat a lehet befejezni . Indokolt a Kenézlő-Tiszakarádi 5,5 km
szakaszon töltés erősítése, valamint több kanyarulat esetében új töltés építése ott ahol az elmúlt években
csak bordás megtámasztással tudtak a szakemberek védekezni . A javaslatunkban szereplő 900 millió
forintos keretösszeg megegyezik az ez évi fejlesztési összeggel, ami bár reálérték-csökkenést jelent, de
mindenképpen indokolt a veszélyhelyzet elhárítása érdekében szükséges fejlesztések megvalósításához .

Budapest, 2002 . év november . hó 18 nap ~i ,1~~ :...!.
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