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Országgyűlési képviselő

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Rig Lajos (Jobbik)
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: Költségvetési bizottság

Módosító javaslat 2
Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím új 32.
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés
XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI
MINISZTÉRIUM
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
38 Egyéb feladatok
32 Szőc község szennyvízcsatornázása

200,0 /+200,0 m. 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, tartalmilaglogikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy módosító javaslatban benyújtott módosító pontok a továbbiakban összefüggőként
kezelendők.

1 Célelőirányzatok
Kormányzati kommunikációval és konzultációval
2
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29 375,8

/-200,0 m.
kiadás/

Indokolás
1-2.
Szőc község legmagasabb prioritású fejlesztési igénye a szennyvízcsatorna beruházás, mivel
nem rendelkezik vezetékes szennyvízcsatorna hálózattal. A szennyvízcsatorna munkálataira
elkészült tervek 2002-ig nyúlnak vissza. Ebben az évben kapta meg a vízjogi létesítési engedélyt
a település. Az eredeti tervet többször ki kellett egészíteni a település bővítése és a szennyvíz
átemelő áthelyezése miatt. A tervek szerint a szomszédos Halimba község szennyvíztisztító
telepe volt betervezve a szőci szennyvízcsatornázás befogadójának. 2010-ben az akkori
képviselő-testület visszalépett a Halimbával együtt történő szennyvízcsatorna beruházásától a
településre eső nagy költségek miatt, és Szőcön ezért nem valósult meg a beruházás, míg
Halimbán 2013-ban a csatornázás elkészült. A település közös hivatalt tart fenn Nyirád
községgel, ahol már szintén van vezetékes szennyvízcsatorna. Mivel mindkét szomszédos
település rendelkezik már szennyvízcsatorna hálózattal, így sajátos helyzetben van Szőc. Szőc
község képviselő-testülete nem tett le a szennyvízcsatorna hálózatról. A beruházás
megvalósulásának akadályát jelenti, hogy általában a pályázatok esetén a támogatás
maximálismértéke a fejlesztés helye szerinti település járási besorolásától függ. Szőc az ajkai
járásban fekszik, ami a 290/2014 (XI .26) Korm. rendelet alapján „nem besorolt járás”, így a
pályázatokon a támogatás maximális mértéke 75%. Tekintettel arra, hogy a településen élők
anyagi helyzete igen szerény, ezért a beruházás megvalósulásához megközelítőleg 95%-os
támogatás lenne indokolt. A beruházás mielőbbi megvalósulására nagy szükség van, hiszen a
település kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőségvédelmi területen fekszik, továbbá
jelentősen javítaná a településen élő 447 fő (melyből 160 fő a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság által fenntartott idősek otthonában lakik) életminőségét. A beruházás
költségbecslése a település belterületének, valamint az idősek otthona területének
szennyvízcsatornázására terjed ki.
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