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Helyben

T/5601/2241 .

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló, T15601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály
102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően- a következő

kapcsolódó módosító javaslatot
(T/5601/302. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztjük elő.

A törvényjavaslat 2004 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti -
növelését, illetve csökkentésétjavaso juk:

Kapcsolódó módosító iavaslat!



Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 5 . számú melléklete 2 .
pontjának az alábbi módosítását javasoljuk :

2 .

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok

Lakossági víz- és

	

Az előirányzat azoknak a településeknek a
csatornaszolgáltatás támogatására szolgál, amelyeken az
támogatása, különös önkormányzati, az állami és egyéb
tekintettel	a szolgáltatók által végzett lakossági
kistelepülések

	

közműves

	

ivóvízellátás

	

és
folyékony

	

szennyvízszolgáltatás, valamint a más
hulladékkezelési

	

vízközmű társaságtól vásárolt (átvett)
közszolgáltatására lakossági célú ivóvíz ráfordításai

magasak. Az igénybejelentés részletes
rendjéről a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium - a Belügyminisztériummal,
a Pénzügyminisztériummal és az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi
Minisztériummal egyeztetett - tájékoztatót
jelentet meg 2004. január 15-éig. Az
igényekről a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium által vezetett tárcaközi
bizottság dönt. A tárcaközi bizottság - a
rendelkezésére álló előirányzat keretei
között - az érintett körben figyelembe
veszi az igénybejelentést megelőző
egyéves időszak lakossági fogyasztásának
mennyiségét, az ebben várható
változásokat, a szolgáltatás tényleges,
illetve várható ráfordításait, valamint azt,
hogy az érintett önkormányzatok - a
szolgáltatóval egyeztetett -
igénybejelentései képviselő-testületi
határozatokkal alátámasztottak-e . Több
települést ellátó szolgáltató esetén vagy
regionális érdekek érvényesítésére a
támogatás összegét a bizottság a
támogatási küszöbérték feletti települések

5. számú melléklet a 2003 . évi. . . .törvényhez
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átlagos fajlagos ráfordításai alapján is
megállapíthatja. A támogatás
megállapításánál az elismert ráfordításon
belüli értékcsökkenési leírás, illetve az
önkormányzati használati díjban szereplő
értékcsökkenési leírást pótló hányad nem
haladhatja meg az eszközök pótlásának,
felújításának céljaira felhasznált mértéket .
A tárcaközi bizottság intézkedik arról is,
hogy a jóváhagyott összeg az egy
települést ellátó vízközmű esetén a
szolgáltató székhelye szerinti
önkormányzathoz, több települést ellátó
vízközmű esetén pedig az
igénybejelentésben megjelölt
önkormányzathoz kerüljön átutalásra. A
jóváhagyott összeget, ezen belül az
eszközök pótlására és felújítására
jóváhagyott összeget az önkormányzat,
illetve a szolgáltató dokumentálható és
ellenőrizhető módon, kizárólag a lakossági
ivóvíz- és szennyvízszolgáltatás
ráfordításainak csökkentésére használhatja
fel. Ennek érdekében az önkormányzat és
a szolgáltató szerződésben állapodik meg,
amely rögzíti a központi költségvetésből
kapott összeg p ontos rendeltetését é s azt,
hogy az összeg önkormányzathoz
érkezésétől számított sürgős továbbutalása
milyen időtartamon belül történik meg .
Az előirányzat szolgál részbeni fedezetül
az egészséges ivóvízzel való ellátás
ideiglenes módozatainak ráfordításaira is .
2400 Ft/lakos/év összegű hozzájárulás
illeti meg lakosságszáma szerint, a 2000
fő	alatti	kistelepülési	helyi
önkormányzatot,	a
hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII.	törvényben,	a	folyékony
hulladékkezelési	közszolgáltatás
kialakításával	kapcsolatban
megfogalmazott	kötelezettségek
yégrehaitásának megkönnyítésére ."



Javaslat a 2004. évi kSltségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy

tizedessel)
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23 Helyi önkormányzatok támogatásai

2 Központosított előirányzatok

2 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 5900,0 +2400,0 8 300 0

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM

11 Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal 19467,0 -2400,0 17 067 0

1 Működési költségvetés 9960,0 9960,0

3 Dologi kiadások 21386,5 -1700,0 19 686 5

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 2307,0 -700,0 1 6070



Indokolás

A szennyvízelvezető hálózattal nem rendelkező kistelepüléseken jelen pillanatban működő
szennyvíztisztítók kapacitása kicsi, nem képesek befogadni a szippantott szennyvizet . Vannak
települések, ahol a közelben lévő befogadó-helyek telítettek - csak a kapacitásuk 10%-ban
fogadhatnak s zippantott szennyvizet -, s még távolabbra kell szállítani, í gy a k öltsége még
nagyobb .
Becslések szerint több mint 800 kistelepülést érint ez a probléma . A vezetékes szennyvízdíj
átlagára és a szippantott s zennyvíz e lszállításának költsége közötti különbség f ele képezi a
normatíva számításának alapját, egy négytagú családra havi egy szállítással számolva. Ebben
az esetben megmaradna a vezetékes hálózat kiépítésének anyagi kényszere, azonban enyhítene
azoknak a lakosoknak az anyagi terhein, akik önhibájukon kívül nem rendelkeznek vezetékes
elvezető hálózatra való rákötési lehetőséggel . Több településen eddig támogatással egészítette
ki az önkormányzat a szállítás díját, de a jövő évi költségvetési tervezet számait látva ezt a
támogatást 2004-ben a települések többségében törölni lesznek kénytelenek .

Budapest, 2003 . december 1 .

Dr.
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Nógrádi an


