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14.  Budafok  XXII.  ker.  Budafok  belvárosának  az  eddigi  fejlesztésekkel  nem érintett  részének
rehabilitációja

Előirányzat: 1 500 millió forint
Budapest XXII. kerület, Budafok belvárosának az eddigi fejlesztésekkel nem érintett részeinek
rehabilitációja (Kossuth Lajos utca sétáló utcává alakítása, Budafok mozi épületének megújítása,
„Oroszlános udvar” felújítása, Tóth József u. – Duna u. közötti új közút kialakítása) érdekében
szükséges a források megteremtése.
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

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. 



előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Indokolás 

Budapest XXII. kerületének belvárosa már nagyon régen megújításra szorul, amelyre eddig nem
sikerült megfelelő forrásokat szereznie a kerületi önkormányzatnak. Megépült ugyan az új piac a
központban, de ez meg korántsem elégséges ahhoz, hogy Budafok valóban megújulhasson. A
javasolt támogatás összege elegendő lenne a kerület központjának teljes megújítására, amelynek
főbb  pontjai  a  következők  lennének:  a  Kossuth  Lajos  utca  sétáló  utcává  alakítása,  az
„Oroszlános udvar” méltó hasznosítása, felújítása,a régi Budafok mozi kihasználatlan és romos
épületének  hasznosítása  a  civilek  bevonásával,  Tóth  József  u.  –  Duna  u.  közötti  új  közút
kialakítása,
E  projektek  jól  kapcsolódnának  a  màr  megvalósult  projektekhez  (új  piac,  fonódó  villamos
projekt), egyúttal tovább vinnék és begejéznék Budafok központjának megújítását.
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