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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 155     000,0 /-10 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 20. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

20. Az újpesti Duna-part és a Tungsram Strand fejlesztése

Előirányzat: 10 000 millió forint

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. 



Az előirányzat szolgál az újpesti Duna-part rekreációs célú fejlesztésének, az egykori Tungsram
Strand  területének  közcélú  kisajátításának  és  újjáépítésének  támogatására.  A  támogatás
felhasználásának részletes  szabályairól  a helyi  önkormányzatokért  felelős  miniszter  támogatói
okiratot ad ki Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az 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.

Indokolás 

1-2. 

A Duna-part  a  budapesti  lakosok  számára  a  legfontosabb  identitásképző  természeti  elem
amellett, hogy a rekreáció egyik legfontosabb helyszíne. Sajnálatos módon a Tungsram Strand
2004-es  bezárását  követően  a  terület  egyre  inkább  elhanyagolttá  vált,  az  ott  található
infrastruktúra erősen leromlott állapotban van. A főváros turisztikai vonzerejének növelése és a
lakosság számára jól használható pihenőövezet, közösségi tér kialakítása érdekében szükséges
az állami beavatkozás és központi költségvetési támogatás biztosítása.
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