
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/796.

Benyújtás dátuma: 2018-06-28 15:58

Parlex azonosító: 18ZIMYMI0001

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
Ajka csatornázatlan településrészein szennyvízcsatorna 
kiépítése

150,0 /+150,0 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     425,8
/-150,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Ajka városában több helyen van kisebb-nagyobb részben szennyvízcsatornával ellátatlan terület.
Emiatt meg kell oldani az utólagos bekötési lehetőségeket, többek között a Gyár utca, vagy a
Szilvágyi  utca  egy-egy  szakaszán,  a  Lehel  utcában,  és  a  MÁV lakótelepen.  A legnagyobb
összefüggő terület, ahol nem került sor a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésére, a Szőlőhegyen
található.  Ezen  területrésze  elsősorban  a  Táncsics  utca,  és  annak  folytatásában  kialakított
lakóterületek és lecsatlakozó utcák beépítettsége révén alakult ki. Az utólagos rákötés várhatóan
100-120  ingatlant  érint.  A  beruházás  indíthatósága  érdekében  korszerűségi  felülvizsgálatra
kerültek a korábbi években elkészített tervek, és elindult az engedélyeztetési eljárás is. A 150
milliós fejlesztéshez állami támogatás szükséges.
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