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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének támogatása Mezőkövesd Városban

Előirányzat: 380 millió forint
Az előirányzat csapadékvíz-elvezetési rendszer kiépítésének támogatását szolgálja Mezőkövesd
Városban.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg)
folyósítása a támogatói  okirat  kiadását  követő 30 napon belül történik és a további  részletek
tárgyévi – támogatói okirat  szerinti  – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor,  ha az
önkormányzat az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

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, tartalmilag-
logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan) módosítás tüntethető fel. Az
egy  módosító  javaslatban  benyújtott  módosító  pontok  a  továbbiakban  összefüggőként
kezelendők. 



Indokolás 

Mezőkövesden nem épült ki teljes területen összefüggő csapadékvíz-elvezető rendszer, ezért a
település célja, hogy a következő időszakban ezt pótolja. Területenként valósul meg a beruházás
pályázati forrásokat megcélozva.  Sajnos hosszú ideje okoz a város több pontján az elvezetés
hiánya problémát, amit mihamarabb orvosolni kell, mert megnehezíti a lakók életét, rongálja az
épületeket, utakat a víz. Emiatt a tervezési, engedélyeztetési költségek fedezésére, valamint a
neuralgikus helyeken az elvezetés kialakításának a később megépülő rendszerbe illeszthetősége
érdekében, állami forrás bevonását tartjuk szükségesnek.
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