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Módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94 . (1) bekezdése alapján „a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény módosításáról” szóló T/9980 . számú
törvényjavaslathoz az alábbi

módosító javaslato t

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 2 . §-a az alábbiak szerint változik :

„2• §

A költségvetési törvény 5 . számú melléklet 12 . Önkormányzatok és jogi személyiségű
társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésének támogatása jogcí m
3. bekezdés e) pontja az alábbiak szerint módosul és új f)-g) pont[tat]okkal egészül ki :

/A 2 pont szerinti célokhoz EU Önerő Alap támogatást kizárólag az alábbi helyi
önkormányzatok, illetve jogi személyiségű társulásaik igényelhetnek :/

„e) a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV .
törvény (a továbbiakban : Ttv.) 16. §-a szerinti jogi személyiségű társulások, amelyek
támogatást kizárólag az a), b) vagy c) pont szerinti feltételeknek megfelel ő tagjaik által
biztosítani szükséges saját forrás alapján igényelhetnek ;

f) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, és azon önkormányzat, amely a „Pécs – Európ a
Kulturális Fővárosa” kiemelt projekt részprojektjeihez saját forrást biztosít =

g) azon települések, amelyeket a 2009 . nyári belterületi belvíz okozta károk sújtottak, a
károkkal szembeni védekezési feladatok ellátásához ; ”
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Indokolás

Békés megye kis településeinek 2009 . évi költségvetési hiányuk következtében nincs módjuk
és lehetőségük a számukra nagyon fontos belvízveszély elhárítását célzó beruházáso k
önerejének előteremtésére .

Tudvalévő , Békés megye települései alacsony fekvésűek, így a megoldatlan belvíz é s
csapadék vízelvezetés, komoly károkat és veszélyeket rejt magában . Annál is inkább mive l
ezeknek a falvaknak és kisvárosoknak épületei, lakásai a helyben fellelhető hagyományos
építőanyagból, azaz vályogból, sárból épültek . Az is nyilvánvaló, hogy ezek a építménye k
rendkívüli csapadékos időszakot belvizet, talajvizet nem viselik .

Békés megye települései így az önerő hiányában esetleg elmaradott belvízelvezető rendszer
kiépítetlensége miatt rendkívül veszélyhelyzetbe kerülnek .

Budapest, 2009 . június 26 .

Domokos László

	

Babák Mihály
Fidesz — Magyar Polgári Szövetség


	page 1
	page 2

