
A~AeA -9~~
v nüi®n~flz i, mi au~d;
-

	

-

Országgyulesi kepviselo /

Dr. Szili Katlain asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

T/5601/2484 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséró7 és az államháztartás három éves kereteiróZ
szóló, T/5601. 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:
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Javaslat a 2004. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XVI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

4 Háttérintézmények

1 Környezetgazdálkodási Intézet 1 108,4 -300,0 808 4

1 Működési költségvetés 198,2

1 Személyi juttatások 607,2

2 Munkaadókat terhelő járulékok 202,8

3 Dologi kiadások 426,6 -230,0 196 6

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 -50,0 00
2 Felújítás 20,0 -20,0 00

3 Kölcsönök 1,0 1,0

12 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 120,0 +300,0 420 0

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 36,0 36,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 11,5 11,5

3 Dologi kiadások 72,5 +300,0 372 5

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

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumban folyamatban van a környezetvédelmi
intézményrendszer újragondolása, átszervezése . A közelmúltban erről a kormány döntött és a
környezetvédelmi és vízügyi miniszter megkezdte a végrehajtást . Ennek keretében megszűnik
a Környezetgazdálkodási Intézet, amelynek tevékenységét az Országos Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi Igazgatósághoz, illetve a VITUKI-hoz telepítik át . Az
átszervezés eredményeként 2004 . évben megszűnik a minisztérium háttérintézményeként a
költségvetésben ez ideig szereplő Környezetgazdálkodási Intézet . Az átszervezés egyúttal
jelentős költségvetési megtakarítást eredményezhet, amelyet a magam részéről 300 Millió
forintra becsülök .

A fenti összegnek a felhasználására az alábbi javaslatot teszem . Mindannyiunk előtt
közismert, hogy a Balaton vízszintje az utóbbi néhány évben rendkívül alacsony, amely a
turizmus, a sport és a szabadidő tevékenység területén negatív következményekkel jár . A
vízügy és a természetvédelem szakembereinek egybehangzó véleménye alapján ez egy
átmeneti állapot, amely néhány év múlva megszűnhet és visszaállhat a korábbi kedvezőbb
vízszint. Az alacsony vízszint miatt rendezetlen, fenntarthatatlan állapotok alakultak kis a
Balaton déli partján és helyenként az északi parton. Ezek felszámolása és a helyzet javítása
nem halasztható, azonnali feladat . Kiemelt tennivaló a vízparti strandok kotrása, a partok
rendezése, a kikötők megközelítésének javítása, a hajózó utak kotrása . A Balaton Fejlesztési
Tanács bizonyos eszközökkel e célra tárgyi évben is rendelkezett, azonban a helyi
önkormányzatok és a vállalkozók nem tudták biztosítani azt a saját erőt, amellyel a tanács
által rendelkezésre bocsátható támogatást igénybe vegyék . Mindezek miatt 2003-ban a súlyos
problémák ellenére elenyésző kotrás történt a parti sávban . Az általam javasoltak szerint az
előző bekezdésben említett 300 Millió forintot 2004 . évben a Balaton-parti strandok,
önkormányzati fenntartású intézmények, kikötőkben kialakult helyzet javítására szükséges
fordítani. Ez a pénzügyi lehetőség biztosíthatná, hogy az ilyen jellegű munkákra az
önkormányzatok teljes körű finanszírozást kaphassanak a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztériumtól. Úgy vélem, hogy javaslatom elfogadása esetén már a 2004 . évi üdülési idény
megkezdésekor érdemi eredményekről számolhatnánk be .
Ezért kérem, hogy a Balatonért és a magyar turizmus eredményességéért tenni akaró
képviselőtársaim támogassák javaslatomat .

Budapest, 2003 . december 2 .
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Dr. Turi-Kovács Béla
Fidesz-Magyar Polgári Szövetség




