
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/16118/326.

Benyújtás dátuma: 2021-05-20 09:20

Parlex azonosító: 1NK2SGXL0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Jakab Péter (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[18 000,0] 16     000,0
/-2 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. rész táblázat új 34. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

Jogcímszá
m

Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió 
forintban)

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. 



...

34 3.10.
Miskolc Megyei Jogú Város Martinkertváros és Szirma 
városrészek teljes csapadékvíz-elvezetésének megoldása

2000,0

Módosítópont sorszáma: 3.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész új 29. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

29. 3.10. Miskolc Megyei Jogú Város Martinkertváros és Szirma városrészek teljes csapadékvíz-
elvezetésének megoldása jogcím

29.1. A jogcím szolgál Miskolc Megyei Jogú Város Martinkertváros és Szirma városrészek teljes
csapadékvíz- elvezetésének megoldására.

29.2.A  támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  helyi  önkormányzatokért  felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata számára oly módon,
hogy
a) a támogatás 50 %-ának megfelelő előleg folyósítása a támogatói okirat kiadását követő 30 napon
belül történik és
b) 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.

29.3. A támogatás felhasználási határideje - ideértve a tárgyév november 15-éig el nem számolt
előleget is - tárgyévet követő év december 31-e.

Indokolás 

Mindkét  településrészen  évek  óta  fennálló  probléma  a  csapadékvíz-elvezetésének  hiánya.  A
Martinkertváros  és  Szirma  körül  futó  vezérárok  tisztítása  és  medrének  szélesítése  után  van
lehetőség az árkok kiépítésére.

Jelenleg több utca és ingatlan is veszélybe kerülhet nagyobb esőzések után, mivel a csapadékvíz
az úton, járdán marad vagy a lakóépület alá folyik.

Mind  a  lakók,  mind  az  ingatlanvagyon  biztonsága  érdekében  fontosnak  tartom,  hogy  ez  a
probléma mielőbb megoldódjon.
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