
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/1090.

Benyújtás dátuma: 2017-05-18 15:32

Parlex azonosító: G7NWDHSA0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Pintér Tamás (Jobbik)
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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     940,0 /-60,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XII. Fejezet 20. Cím 2. Alcím 11. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    2 Környezetvédelmi célelőirányzatok

      11
Hulladék-gazdálkodási feladatok 
támogatása

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. 



        1 Hulladékudvar építése Dunakeszin 60,0 /+60,0 f. kiadás/

Indokolás 

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításai eredményeképpen 2015-től előírja
a háztartásoktól való, közvetlen szelektív begyűjtés kötelezettségét a települések azon részein,
ahol  ez  kivitelezhető.  A szelektív  hulladékkezelési  kultúra  azonban  így  is  alacsony  szintű
Magyarországon. Több tízezres lakosságszámú települések nem rendelkeznek hulladékudvarral,
így – minden jó szándék ellenére – a szelektív begyűjtés rendszere óhatatlanul megakad egy
kezdetleges szinten.

A közel 40 ezer főt számláló Dunakeszi esetében több szaktanulmány 6-7 hulladékudvart tart
kívánatosnak,  de  a  városban  egyetlenegy  hulladékudvar  sem  üzemel,  miközben  ez
elengedhetetlen lenne a lakossági, válogatható hulladék megfelelő kezeléséhez.

Ennek megvalósítására tartom indokoltnak a módosító javaslat benyújtását.
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