
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/773.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:58

Parlex azonosító: 1E3ELO9R0001

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 Sümegi hulladékgazdálkodás támogatása 100,0 /+100,0 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, 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     475,8
/-100,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  2010-2014  között  regnáló  sümegi  városvezetés,  a  lakosság  helyett,  önként  vállalt
kötelezettségként kifizette a szemétszállítási díjat, így a kommunális adón kívül nem kellett a
lakosságnak ezért fizetni. 2010-2018-ig senki nem kapott csekket a szemétszállítási díjról, így
nagyon  sok  lakos  azt  gondolta,  hogy  ezt  az  önkormányzat  fizeti  továbbra  is.  A lakosság
semmilyen személyes tájékoztatást nem kapott ez ügyben, csupán 2016 decemberében a helyi
újságban, a polgármesterrel készült interjúban érintették a kérdést, mely szerint „2017. január 1-
től újra a lakosság fogja kapni a szemétszállításról a számlát”, valamint a helyi tévében volt róla
szó,  mely – valószínű az alacsony nézettség miatt  -  nem jutott  a lakosság nagy részéhez.  A
számlák azóta is elmaradtak, azonban az elmúlt hetekben a lakosság megdöbbenésére a 2017.
január  1-től  esedékes  szemétszállításra  vonatkozó  csekkek,  visszamenőleg  megérkeztek,
negyedéves  bontásban,  június,  július  és  augusztusi  fizetési  határidőkkel.  Az  ügyben  óriás  a
felháborodás, egyik közösségi oldalon indult szerveződés eredményeként helyi lakosok két nap
alatt összegyűjtöttek 720 aláírást, valamint levéllel fordultak Sümeg Város Polgármesteréhez és
a  Veszprém Megyei  Fogyasztóvédelmi  Hatósághoz.  A helyi  polgármester  kezdeményezésére
lakossági  fórum  keretében  igyekeztek  megoldást  találni  a  problémára.  A  lakosok  két  fő
észrevételt tettek:

1.)  A lakosság  gondja  nem  az,  hogy  fizetni  kell  a  szemétszállításért,  hanem  az,  hogy  az
értesítésük nem történt meg a 2017. évi kommunális adót tartalmazó levél mellékleteként, sem
korábban.

2.) Felmerült a kérdés, hogy az NHKV Zrt. miért nem számlázott a jogszabálynak megfelelően,
tehát a negyedéves teljesítést követő 15 napon belül.

A fórumon elhangzott,  hogy a szemétszállítási díjat  2015.12.31-ig az önkormányzat,  2016-os
éveben pedig az állam fizette. Mivel a mulasztást is a kormány-közeli NHKV Zrt. követte el, így
kérik a lakosok, hogy a 2016-os évhez hasonlóan a 2017-es díjakat is vállalja át a kormány,
mentesítve ezzel a lakosokat a nem várt kiadásoktól.

2


