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Magyarország 2014. évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak – a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XII VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelésű elő irányzato k

3 Agrár cél előirányzato k

5 Tanyafejlesztési Program 1415,0 1415,0 +10 000.0 +10 000 .0 +11 415 0 +11 415 .0

XI. XI . MINISZTERELNÖKSÉ G

17 . Rendkívüli konnányzati intézkedések 120 000,0 -10 000.0 110 000,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tUntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz kap-
csolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A részel ő
irányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

A Tanyaprogram létrejöttével sok tanyavilágbeli állampolgár reménykedhet abban, hogy megmaradhat je -
lenlegi életformájánál . Viszont annak a több mint 200 alföldi településnek az elő irányzatban szereplő
1415 M Ft még nem jelent megoldást jelenlegi problémáira.

A tanyák fennmaradásának szempontjából a villamosenergia-ellátás létfontosságú, hiszen ennek hiány a
(valamint a nehéz megközelítés) okozza a legtöbb tanya megszűnését . A létező tanyák 11 %-án még min-
dig nincs áramellátás .

A tanyák másik nagy problémája a közbiztonság, ami jelenleg egyáltalán nem megoldott és tovább nehe -
zíti a tanyasi emberek egyébként sem egyszer ű életét. A terménylopások szinte mindennaposak a lakot t
területek körüli tanyavilágban, mert a tolvajok kifigyelik, mikor nem őrzi senki a tanyát és környékét, é s
gyakorlatilag, ami könnyen mozdítható mind elviszik. Ezen területek megoldása létfontosságú a tanyák
fennmaradása érdekében, így az 1440 M Ft-os támogatás további 10 000 M Ft-tal való emelése szüksé-
ges .

Budapest, 2013 október . : .

Z. Kárpát Dániel

jobbik
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