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Iromány száma: T/16118/581.

Benyújtás dátuma: 2021-05-20 11:48

Parlex azonosító: G1DF85I30001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. rész táblázat új 34. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

Jogcímszám Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió forintban)

...

34 3.10 A CivAqua projekt megvalósítása Hajdú-Bihar megyében 50 000,0

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész új 32. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

32. 3.10 A CivAqua projekt megvalósítása Hajdú-Bihar megyében jogcím
32.1. A jogcím szolgál A CivAqua projekt megvalósítására Hajdú-Bihar megyében
32.2.  A  támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  helyi  önkormányzatokért  felelős

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. 



miniszter támogatói okiratot ad ki Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzata számára.
32.3 A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik

Indokolás 

A projekt szükségességének fő oka a Nagyerdő és a környező tavak vízháztartása jelentősen
felborult, így a kiszáradás fenyegeti hosszú távon. A Nagyerdő kiszáradása a klímaváltozás és a
felelőtlen vízgazdálkodás egyik legkézzelfoghatóbb példája. Ha nincs időben CivAqua, nem lesz
hosszú távon biztonságos ivóvíz Debrecenben. A klímaváltozás negatív hatásait ellensúlyozni
kell,  az  ehhez  szükséges  beruházásokra  azonban  az  önkormányzatoknak  nincsen  forrása,
különösen a kormányzati elvonások és a járvány okozta válság idején. A szükséges forrásokat a
központi  költségvetésnek kell  biztosítania.  Ezt Hajdú-Bihar megye jelenlegi kékpviselői és a
jelenlegi debreceni városvezetés nem tudták még elérni (ha egyáltalán szándékukban állt), de az
LMP  mindent  megtesz,  most  és  a  2022-es  kormányváltás  után  is,  hogy  ez  a  projekt
megvalósuljon.
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