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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Vásárosnaményi szennyvíztisztító telep felújítása

Előirányzat: 1000 millió forint
Az előirányzat a Vásárosnaményi szennyvíztisztító telep felújítását szolgálja.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. 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.

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. 



Indokolás 

A szennyvíztisztító telep építésekor meghatározott befogadó képesség fölött eljárt az idő, mivel a
település  lakosságának,  ezáltal  a  rendszerre  csatlakozott  ingatlanoknak  a  száma  is
hozzávetőlegesen  20%-kal  nőtt.  A jelentős  leterheltséget  tovább  fokozza,  hogy  a  környező
településeken nincs kiépített szennyvíztisztító rendszer, így az ott keletkező szennyvizek közúton
szállítva szintén a vásárosnaményi telepre érkeznek. Az elavult rendszer már csak a szakemberek
rendkívüli  erőfeszítéseinek  köszönhetően  tud  elfogadható  módon  működni.  A telep  jelenlegi
állapota  oly  mértékben  sérülékeny,  hogy  bármikor  bekövetkezhet  egy  rendkívüli  környezeti
katasztrófa.  A Tisza -  mint  a  szennyvíztisztító  által  kibocsátott  tisztított  víz  befogadójának -
védelme mielőbbi beavatkozást tesz indokolttá.
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