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Mádosftó javaslat

Kővér László úrnak
az Országgyűlés elnöke részére

Helybe n

Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 . (II . 24 .) OGY határozat 40 . §-a alapján
— а 91 . § (4) bekezdésében * foglaltaknak megfelel ően —Magyarország 2015 . évi központi
költségvetésérő l szóló x/1794. számú törvényjavaslathoz а következő módosító javaslatot
terjesztem elő , amelynek megvitatását а Fenntartható Fejl ődés Bizottságában kérem.

- А törvényjavaslat 2015. évi költségvetési elő irányzatainak - а túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentését javasolom :

АHHSZ 91 . § (4) bekezdése alapján а központi költségvetés és а költségvetési fejezetek bevételi és а kiadási

főösszegére és egyenlegére — а О . 25 . § (5) bekezdése szerinti módosító javaslat kivёteléve1 —kizárólag а
költségvetési ügyekkel foglalkozó bizottság nyújthat be módosító javaslatot



-2 -

Javaslata 2015. évi költségvetési elő irányzatok módosítására
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17 У izögyi igazgatóságok

2 FeШalmozási költségvetés

6 Beruházások +813,7 +150 +963, 7

Megjegyzés : а formапyomtatváпyoп tartalmilag-Iogikа ilаg összetartozó, részelemeiben egymástál elválaszthatа tlaп elбírányzаt- módosítás tönteteпdб fel (a kiadás növelésévet vagy csökkentésével összefüggéshon az
elő irányzathoz kapcsolódó bevétel vagy а támogatás összegét is módosítani szökséges). А kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező mellёьi еt m6dosftásá га irányuló javaslat összefüggésben állhat а törvényjavaslat más
me11é1detе ivel. А részelőirányzatokat, погmatfvá1 я tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak а kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá а normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.
На я m6dosftó iпditvánv а fenti összeföegéseket пет tartalmazza, а tárgyaló bizottságok állásfoglalásához készített Há ttéranyag erre utaló megjegyzést tartalmaz .
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IЛiDOKOLÁS

Az elmúlt évek, de különösen az idei év csapadékos időjárása következtében а Zala Megyei

Védelmi Bizo ttsághoz több panaszbejelentés érkezett а Principális csatorna mentén kialakult helyzetről .

А vízfolyás nagykanizsai szakaszán а járási védelmi bizottság irányításával szeptember hónapban elnyúló

védekezésre kényszerültek а vízügy, а katasztrófavédelem és az önkormányzat szakemberei .

Október hónapban а Principális felső szakaszával összefüggésben érkezett kérelem, melyben а
helyi tőzegbányászati tevékenységet, illetve áll аttartást, valamint növénytermesztést végző tulajdonosok

kérték а lefolyást gyorsító munkálatok haladéktalan elvégzését .

А vízügyi szakemberek véleménye szerint а beavatkozást csak komplex módon, а felső, valamint
а nagykanizsai és az alatta lévő szakasz egyidejű rendezésével szabad elvégezni . А fenti indokok alapján

szükséges lenne а Principális csatorna területén а szükséges munkálatok mielőbbi elvégzése.

Budapest, 2014 . november 18 .

шnninger Jenő és Cseresnyés Péter

desz -Magyar Polgári Szövetség
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