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t. X013 OKT 3 G,Országgyű lési képviselő

Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94 . §-ában, 102. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom:
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Javaslat a 2014. évi költségvetési elő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tLedessel)
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TÁ S

XII. XII. VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIU M

20 Fejezeti kezelése előirányzatok

1 Beruházás

22 Cséry-telepre vonatkozó kárelhárítási és rekultivációs terv elkészítése +100 +100 +100 +100
és kivitelezés e

XLII. XLII. A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI É S
KIADÁSAI

33 Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítés e

4 MEHIB Zrt . általi biztosítási tevékenységbő l eredő fizetési 4910 -100 481 0
kötelezettség

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz

kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A XVIII. kerület területén található Cséry-telep a múlt század eleje óta komposzttelepként, min t
hulladékhasznosító üzem működött . A telepen a kommunális hulladék lerakása az 1960-as években
befejeződött . A teljes terület 54,5 hektár, amelyből a hulladékkal borított rész 31,5 hektár .

A 140018/3 hrsz . alatt található „Cséry-dombok” alatt elhelyezkedő felhagyott hulladéklerakó
rekultivációjára vonatkozó KTVF :2343-1/2009 . számú határozatban előírt rekultivációs műveletek
megvalósítása mára ellehetetlenült .

A terület rekultiváció költségeinek mértéke meghaladja a kerület és a főváros költségvetésének kereteit ,
ugyanakkor szükségességét a lakott területek közelsége évek óta indokolja. A rekultivációt követően sor
kerülhet a terület hasznosítására .

Budapest, 2013 . év október hó 24 . nap

Ughy Attila

FIDESZ - Magyar Polgári Szövetség
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