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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 Badacsonytomaj ivóvízhálózatának fejlesztése

500,0 /+500,0 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] 29 075,8

/-500,0 m.
kiadás/

Indokolás
1-2.
A településen 6 olyan ivóvízrendszer működik, amelyeket a lakók a 70-es – 90-es években
összefogva, maguk építettek. Ezek a rendszerek nem felelnek meg a mai kor követelményeinek,
egyre több gond van velük. Közülük egy 155 ingatlant tartalmazó rendszeren a DRV 2015
nyarán egy időre a vízszolgáltatást is megszüntette. Az ingatlanok nem közvetlenül a
szolgáltatóval vannak kapcsolatban, a vízórák nem hitelesek, így a rendszer tartozást halmozott
fel. A problémát új rendszer építésével lehetne orvosolni. A badacsonytomaji, illetve a
badacsonyörsi vízhálózat többsége nem felel meg a víziközmű-társulás feltételeinek, emiatt az
elmúlt években többször jelentkezett vízellátási probléma. Az önkormányzat önerőből, valamint
pályázati forrásból nem tudja megvalósítani a felújítást, ezért állami támogatás szükséges,
kiváltképp azért, mert az állami fejlesztés után a vízhálózat állami tulajdonba kerülne. Az
önkormányzat tervekkel rendelkezik, a tervezés nagy része készen van. A fejlesztés közel 300
ember vízellátását biztosítaná folyamatosan és biztonságosan.
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