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MAGYAR ORUZ dGYúLÉs Érkezett: 2004 MÁJ 18.
KSmyezetvédehni Bizottsága

Dr. bzfi Katalin asszonynak
az Oz=iggyfil s elnökének

Helvben

Tisztelt Elnök Asszonyi

AzOrsz~és I rn~tvéx1011 1i MZot~a H~zszabály 94. § (1) bekezdése és 102 . f3 (1)
bekezdése alapján a Tisza-volgy árvizi biatco%~ növel~, valamint az é ín:tett térség
terűlet- és vidékfrjlcsz swlgálá prograra (a Vá~clyit=V «Mil olesztése)
kSzérdekúségé l és megvalősitásáról szóló T~35. számú t&véayjavaslathoz a l ővetk

~dosímjay+oslatat

terjeszti c18 :

A tórvénpjavaslat 7, §-~az aMbbi módosltását jav~lja:

Az árvízi tárazó területén lévő termáfdldi a fóldha~lati korlátozásokkal lehet -
gszdálk~i, íMctüleg cgycla tcveRoenységet folytatna . Nem lehet e t~ctcn:

•

	

építése engodélykátelca tevékela~« folytatni,
b) kémiacz talarj1avitást, 6ntüzésl-, meliorációs célú beruházást Y4~ 1,
•

	

fezakolét létesitenz, vetamagot termosztemz, szaporítvuaRyagot elásllit "
dj fit nyckct és gyenge víztitrő képosségú évelő lmltárskat telapxtcni,
e) gyepet faltarai,
fj a vf gyi felügyelet engcdéage nélkül a terepviszonyokat mogváltőz~
feltőlt€st, mélyítést végezntf .~

(1)Az árvízitározótaraletén 1~ tennSfbldön:

a)k6aniad talaiiavitás ömtöz si-. me-ioxáci célúberub~zL,
b ' k a ét ' s ti-

	

m termesztésre

	

• • r ö •- z-:-- elóállí
• 	it-ItotvénvekésRvenae~,5kévessé . évc18 kuitárák teiepftésére~
.d)~felt5résre

~3i~ottsáei rnócloasty isva$lat

Éharai tEunp tás .nem vehető igénybe, illctöleatá~á~asZtáSgÁRt iRérkvhewc e csctén
kele czá kárért kártalanítás nemsár.
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f2)Az árvízitá éterűleténnem lehat:

al~tési enaedélvk$tele_s tevékehys g_e:tt	zi
h)-a v~felügyelet cn2cdélve nélkill aterarwis=vokat toztaté felttlltests
mélyítéstV6oczni.b°

IndoMPU,v

Budapest 2004. május 19.

A mádasitá~ vaegtc mijűk a lcbetSségét, hogy korlátozás helyett az állam által
faunogatással segített teve' ,enységekre illetve fejlesztésekre vonatkozz a megszarftások_
Biztosítani kell az új helyzethez igazadó területhaszn£at kWakulását, és mt*+tmsllsm kell
csókkenteri az állami támogatásokat és s kart Mást a tu iet új funkeiájával nem
összeegyezbettxető, ind<> Q]atlan ígénybevé 1 eseten. A Bizottság álfax javasolt taádosftás a
tiltások k&ét min m li smNk+ti illetőleg az eJgym fejlesztasi jellegű tevékonyscgck
választásához a támogatás és a kártalan#tás elmarad át sutdali,

Dr- Turi-i .ovács Béla
elnök
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