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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 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XIV. Fejezet 20. Cím 1. Alcím új 57. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XIV. BELÜGYMINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Ágazati célfeladatok

      57
Ivóvíz-minőség javító 
program

200,0 /+200,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     375,8
/-200,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Az ivóvíz-minőség javító programra a 2011. évi költségvetésben még 200 M Ft támogatás volt
előirányozva, a 2012. éviben már csak 84,8 M Ft. Ez a szám a 2013. évi költségvetésben már
csupán 54.8 M Ft, a 2014-es, 2015-ös és 2016-os költségvetésben is csupán 41.1 M Ft volt, ami
már  akkor  egy komoly,  romló  tendenciát  mutatott.  Bár  köztudottan  nagy mennyiségű  és  jó
minőségű  ivóvízkészlettel  gazdálkodhat  az  ország,  az  ivóvizek  minőségének  javítása  a
vízműveknek  állandó  feladatot  jelent.  A  lakossági  ivóvíz-ellátás
biztosítása elsősorban az önkormányzati feladatok közé tartozik, de a költségvetésben segítséget
kell nyújtani ahhoz, hogy a gyengébb minőségű és helyenként arzénnal és bórral szennyezett
ivóvizek  folyamatos  javítása  ne  szenvedjen  forráshiánytól.  Ezért  van  szükség  arra,  hogy az
induló 200 M Ft-ot irányozzuk elő a feladatra.
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