
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/16118/734.
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Parlex azonosító: DCPUL5IJ0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Schmuck Erzsébet (LMP)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet I. rész táblázat új 34. sor
Módosítás jellege: kiegészítés

Jogcímszám Támogatási jogcím
Előirányzat
(millió forintban)

...

34 3.10 A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése Debrecenben 2 000,0

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. rész új 32. pont
Módosítás jellege: kiegészítés

32. 3.10 A szelektív hulladékgyűjtés fejlesztése Debrecenben jogcím
32.1. A jogcím szolgál a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztésére Debrecenben
32.2.  A  támogatás  felhasználásának  részletes  szabályairól  a  helyi  önkormányzatokért  felelős

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. 



miniszter támogatói okiratot ad ki Debrecen Önkormányzata számára.
32.3 A támogatás folyósítása az okirat kiadását követő 30 napon belül történik

Indokolás 

"Zöld város" program címszó alatt a szelektív hulladék szigeteket elkezdte felszámolni a város.
A közel  200 szigetből  100 eltűnt.  Bár  a  szelektív  hulladékgyűjtés  támogatása  nem feltétlen
hulladékszigetekkel valósulhat meg, az emberek most kezdik igazán megértetni a szelektálás
szükségességét  és  hiányolják  a  jól  hasznáható  hulladék  szigeteket.  Fejleszteni  kell  tehát  a
háztartási  szelektív  gyűjtést  és  megszervezni  az  elszállítást,  de  legalább  az  üveggyűjtésben,
illetve  más  olyan  frakcióknál,  ahol  a  házi  gyűjtés  nem  megoldható  vagy  gazdaságos,  a
hulladékszigeti  gyűjtést  vissza  kell  állítani.  Az  új  hulladékszigetek  tiszán  és  rendezetten
tartásáról is gondoskodni kell, erre külön forrást kell elkülöníteni.
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