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14. A soroksári Molnár-sziget rehabilitációja

Előirányzat: 1500 millió forint
Az előirányzat a soroksári Molnár-sziget rehabilitációját szolgálja.
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 

Budapest egyik legszebb természeti kincse a Molnár-sziget, amely teljes egészében Soroksárhoz
tartozik, azonban jelentős része infrastrukturális fejlesztésekre szorul. Az önkormányzatnak kész
fejlesztési  koncepciója  van  a  területtel  kapcsolatban,  ennek  néhány  üteme  már  megvalósult
önkormányzati,  illetve  különböző  pályázati  forrásokból,  azonban  a  nagyobb  összegű
beruházásokra nincsen keret. A Molnár- sziget teljes rehabilitációjához az alábbi beruházások
megvalósulására  lenne  szükség:  a  Ráckevei-Soroksári  Dunán  átívelő  gyalogos  híd,  amely
összeköttetés  biztosítana  Csepellel,  a  Molnár-szigetet  övező  dunaparti  sávon  stégrendszer,
többszörösen  elnyújtott  vonalvezetésű  híd  kialakítása,  kiszolgáló  épületek  (kávézó,  fagyizó,
büfé)  megépítése.  A  kritikus  állapotban  levő  úthálózat  újra  aszfaltozása,  közvilágítás
modernizációja,  a  sziget  keleti  oldalán  levő  Duna-meder  kotrása.  Ezen  beruházások
megvalósulásával, kellemes Duna-parti környezet alakulna ki.
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