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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 109     960,0 /-40,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Cserkeszőlő külterületén a Nagyfertő tó élővilágának helyreállítása

40 millió forint

1 A HHSZ  91.  §  (4)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetés  és  a  költségvetési  fejezetek
bevételi és kiadási főösszegére és egyenlegére – a Gst. 25. § (2) bekezdése szerinti módosító
javaslat  kivételével  –  kizárólag  a  költségvetési  ügyekkel  foglalkozó  bizottság  nyújthat  be
módosító javaslatot. 

2 A módosító javaslatban egy vagy több (ebben az esetben egymással összefüggő, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Az előirányzat a Cserkeszőlő külterületén a Nagyfertő tó élővilágának helyreállítására szolgál.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Cserkeszőlő Önkormányzata számára oly módon, hogy
- a támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a támogatói okirat kiadását követő
30 napon belül történik és
- a további részletek tárgyévi – támogatói okirat szerinti – folyósítására csak abban az esetben
kerülhet sor, ha az önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november
15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Indokolás 

A helyi Jobbik szervezet elnöke egyben a település természetvédő aktivistája, ahol közösségi
nyilvános internetes oldalt is üzemeltet, többen megkeresték és támogatják az elképzelést, hogy
a húsz évvel ezelőtti madárrezervátum élővilágot állítsuk helyre. 25 évvel ezelőtt egy pici zsilip
épült a tó végére, amelynek feladata az lett volna, hogy a vízszint elég magas legyen a tóban
ahhoz, hogy nyílt vizet biztosítson a gázló madarak és a vízimadarak életfeltételeihez. A zsilip
alacsonynak bizonyult  és  homokzsákokkal  megemelte  az  akkori  aktivista  társulat,  vadászok,
polgármester és a helyi természetkedvelők. A víz megemelkedett, 10 éven keresztül burjánzott a
vízimadarak  élete,  míg  a  homokzsákokat  elmosta  a  fürdőben  megnövekedett  vízhozam.  Új
zsilipet kellene építeni a tó végére, de inkább a kimenő csatorna ág végére, hogy még nagyobb
területen (lápos gyep) szabályozni lehessen a vízszintet, és a madárvilág, a biológiai sokszínűség
újra birtokba vehesse a nagyobb részben önkormányzati tulajdonú területet. Ezzel a lépéssel meg
lehet növelni a település turista és fürdővendég forgalmát is, egy vagy kettő madármegfigyelő
magasles építésével, odavezető kerékpár úttal. Madármegfigyelő hely tervezete egy régi, bedőlt
norvég pályázat részeként most is rendelkezésre áll a polgármesteri hivatalban. Másolata a helyi
Jobbik szervezet elnökének birtokában van. Ezzel a lehetőséggel jelentősen megnövekedne a
tiszazugi térségben az infrastruktúra.
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