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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséróZ és az államháztartás három éves kereteiró7
szóló, T15601. számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában * ,
102. §'-a (1) bekezdésében * (121. §'-a (7) bekezdésében *)foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

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

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom :

Módosító javaslat!



Javaslat a 2004 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT

ELOIRÁNYZAT-MODOSÍTÁS
+i- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

X Miniszterelnökség

R EU integráció

3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

29 Célelőirányzatok

12 Országos jelentőségű területfejlesztésű programok 3500,0 -30,0 34700

2 Felhalmozási költségvetés
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1698,0 -30,0 16680

x Miniszterelnökség

R EU integráció
3 Fejezeti kezelésű előirányzatok

29 Célelőirányzatok

28 Rába folyó folyógazdálkodási feladatainak támogatása 0,0 +30,0 +300

Megjegyzés:
kapcsolódó

aformanyomtatványon tartalmilag-Logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
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
normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .

részelőirányzatokat,
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Indokolás

A Rába folyóval kapcsolatos problémákra felhívták a figyelmet a közelmúlt történései : az
árvíz majd az aszály sújtott folyó és folyóvidék, valamint a balatoni vízpótlásról szóló vita,
ahol az egyik lehetséges vízpótlási forrásként felmerült a Rába folyó .

Az Észak-dunántúli Területi Vízgazdálkodási Tanács (ÉDTVT) számára nyújtandó 30 millió
forint összegű támogatással a Rába folyógazdálkodási feladatainak megalapozása a cél .

Szükségessé vált komplex terv kidolgozása és megvalósítása, amellyel a Rába folyó, mint
ökológiai, mezőgazdasági, természetvédelmi, vízbázist és élőhelyet jelentő kincs megőrizhető
lesz hosszútávon .

Megvalósítandó vízgazdálkodási és természetvédelmi feladatokat jelent a Rába völgyének
rendezése, az árvízvédelmi létesítmények megépítése, a meglevők állapotjavítása, ökológiai
folyosók (zöld, kék) kialakítása, holtág- és ártér-rehabilitáció, illetve az ezekhez tartozó,
megvalósítást szolgáló részletes tervek kidolgozása.

Az ÉDTVT-nek nyújtandó támogatás lehetőséget nyújt arra, hogy a szükséges munkák illetve
azok megalapozása megkezdődjön és az Rába komplex forrásokkal rendelkezzen az európai
csatlakozás után kibővülő pályázati lehetőségek kihasználásához .

A módosító javaslat elfogadásával olyan lehetőség nyílik meg, amelyik közvetlenül és -
elsősorban Európai Unió pályázati lehetőségeinek kihasználását lehetővé téve - közvetve is
szolgálj a a Rába folyó megmentését .

Budapest, 2003 . október 28 .
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