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Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Házszabály 94. §-ának (1) bekezdése alapján „a helyi önkormányzatok 2005. évi új címzett
támogatásáról és az egyes címzett támogatással folyamatban lévő beruházások eredeti
döntéseinek módosításáról, valamint a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási
rendszeréről szóló 1992. évi L,=X. törvény módosításáról' szóló T/15887 . számú
törvényjavaslathoz a következő

Módosító iavaslat

módosító javaslatot

terjesztjük elő :

A törvényjavaslat 4 §-ának következő módosítását javasoljuk :

4.§

A Cct. 6. számú mellékletének 1 .4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép :

1 .4 . Szennyvízcsatorna-hálózat építése Támogatást igényelhet minden
települési önkormányzat a
szennyvízcsatorna-hálózattal még nem
rendelkező területek ellátásához .
Egy önkormányzat e célra annyi igényt
nyújthat be, ahány közbeszerzési eljárást
kíván lefolytatni .
Az igényhez csatolni kell az
önkormányzat nyilatkozatát arról, hogy
az érintett területre vonatkozóan a
tervezett szennyvízcsatorna-hálózat 1
kilométerére

	

nézve

	

az
ingatlantulajdonosok 80%-a, de
városban legalább 50, községben
legalább 30 ingatlantulajdonos vállalta,
hogy legkésőbb az üzembe helyezést
követő 1 éven belül rácsatlakozik a
szennyvízcsatorna-hálózatra .



A támogatási arány 15000 fő feletti
állandó népességű település esetében :
[40150%.
A támogatási arány 15000 fő alatti
állandó népességű település esetében :
[50160%.
A támogatási arány 2000 fő alatti
állandó népességűtelepülés esetében :
80%.
Többcélú kistérségi társulás esetén a
fenti	százalékok	10%-ponttal
növekednek.
Más önkormányzat vagy állam
tulajdonában lévő érvényes üzemeltetési
vízjogi

	

engedéllyel

	

rendelkező
szennyvíztisztító

	

műre,

	

vagy
folyamatban

	

lévő

	

állami

	

főmű
építéséhez való csatlakozás esetén a
támogatási

	

arány

	

10%-ponttal
növekszik .

Indoklás

A módosító javaslat elfogadása esetén a 15 ezer fő feletti állandó népességű településeknél,
továbbá a 15 ezer fő alatti állandó népességű települések esetében a támogatási arány 10%-al
növekedne. Mindezt az indokolja, hogy ezen települések esetében szükséges a nagyobb
százalékos arány megállapítása az önkormányzatok forráshiányos állapota miatt .

A javaslat tartalmazza még a 2000 fő alatti állandó népességű települések szennyvízcsatorna-
hálózat építésének szabályait is, amely szerint ezen települések esetében a támogatási arány
80% lehetne. Erre azért van szükség, mert az elmúlt években ezek a települések szegényedtek
el a legjobban, az önkormányzatok nehezen tudják előteremteni a szükséges anyagi forrásokat
az elengedhetetlenül fontos csatornahálózat-fejlesztési beruházásokhoz .

A módosító javaslat célja, hogy minél szélesebb körben valósuljanak meg a beruházások,
csökkentve a fajlagos költségeket és emelve a hatékonyságot . A módosítás egyébként
illeszkedik a kormány kistérségi társulásokról vallott elvrendszerébe, ezért meglátásunk
szerint a kormánypártok is támogathatják .

Budapest, 2005 . május 17.
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