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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak
az Országgyűlés elnökének

T/1220/762 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ábanfoglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapon társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasoljuk.



_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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3CI . BELÜGYMINISZT RIUM
i

23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

2 Központosított előirányzatok

12 Telepulési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása 2 000,0 +2 800,0 4 800 .0
e

X . MINISZTERELNÖKS G

9 Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

2 Célelőirányzatok

87 Térség- és telepillés-felzárkóztatási célelőirányzat 12 000,0 -2 800,0 9 200 .0
2 Felhalmozási költségvetés

I
3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10 415,3 -2 800,0 7 6153

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirűnyzat-ntódosltás tüntethetőjel (a kiadás nővetésével csökkentésével
kapcsolódó

az
bevétel

vagy összeJilggésben előirányzathoz
vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására állhal a más mellékleteivel A

részelőirón
irányuló javaslat

zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJTlggésben állhatnak
összeJltggésben törvényjavaslat

a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel. továbbá a notnwszöveebert szerenlR rendetk%6crkkal



l , sz . Módosító indítvány a költségvetési törvényhez

~_ cmo : a települési önkormányzatok kötelező feladataként szervezend ő települési
hulladékkezelés központi költségvetési támogatása

A jelcnlu`~ aíl~alánosnak mondható hagyományos hulladékkezelés (ömlesztett pormentes
he~;yü,i W. rendezett . de speciális műszaki védelem nélküli lerakás) átlagos költsége 3000
Ft "cv . La ; . o műszaki védelemmel megvalósuló lerakással 300 Ft/év/fő . Az alkalmazott
I;cizsrni`~<ilta(c~i di_jak átlaga ezzel szemben csak 2500 Ft/év fő , így a kötelező feladat
biztc~iis~`~c~s ellátásához 500, illetve 1000 Ft/év/fő pótlólagos forrás biztosítása szükséges
(eddig ezt az őnkonnányzatok önként vállalt feladatként más forrásaikból fizették).

9,6 millin f~ x s00 Ft/fő = 4800 millió Ft

A feni aímo;~ataísi keret a költségvetésben
l. rnc.~lk~l;Iw,Y1.,lyc<.et (Belügyminisztérium)
2~. cínra;.únr (helyi ~~rrkormknyzatok támogatásai és hozzájárulásai)
I . crlcínrc-cínr (nnrntatív hozzájárulások)
� ú~ " . j~yc rín csoportszámon : ~� Települési szilárd hulladék kezelés általános támogatása"
me~ne~-ezéssel ,jelenik meg.

Az iRénycl( <isszeget a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére kell fordítani .
A tílnl(1`~~l~íls ~ hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltatók) által igazolt, a
szol`~~íli ;ii~íss~il ellátott lakosok száma alapján vehető igénybe . Igényelhető utólag, az
önk~rnoínyrathoz beérkezett, előzőek szerint igazolt és az önkormányzat által felülvizsgált
S7aI111F11; fllah_i~n . minden negyedévet megelőző hónap 20 . napjáig a Belügyminisztériumtól, a
me~yci TÁKiSZ-on keresztül ."



- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú melléklete 12.

pontjának a következő módosítását iavasolom :

5 . számú melléklet

"12.
Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása

Igényelhetik azok a települési önkormányzatok, amelyek a hulladékgazdálkodásról szóló 2000 . évi XLIII .
törvény alapján települési hulladékkezelési feladatokat látnak el . A támogatás igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeirő l a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium és a Belügyminisztérium - a Pénzügyminisztériummal egyeztetett - tájékoztatót jelentet meg
tárgyév január 31-éig .

[2 000,0] 4 800.0 millió forint."

Az igényelt összeget a fajlagos lakossági ráfordítások (díjak) csökkentésére kell fordítani .

A támogatás a hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó közszolgáltatók) által igazolt, a szolgáltatással
ellátott lakosok száma alapján vehető igénybe. Igényelhető utólag, az önkormányzathoz beérkezett,
előzőek szerint igazolt és az önkormányzat által felülvizsgált számlák alapján, minden negyedévet
megelőző hónap 20. napjáig a Belügyminisztériumtól, a megyei TÁKISZ-on keresztül .

_ t. .
Í

Budapest, 2002 . november 18 .

Parralgh Dénes
Fidesz - Magyar Polgári Párt

200 NOV 7 0.

Ind®kolás

apai Zoltán

	

Turi-Kovács Béla
agyar Polgári Párt

	

Fidesz - Magyar Polgári Párt




