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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 32. Alcím új 51. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    32 Közlekedési ágazati programok

      51
Közlekedésfejlesztés a H9-es Budapest- Csömör HÉV-
vonalon

200,0 /+200,0 f. kiadás/

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

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

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. 



    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 29     375,8
/-200,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Csömör Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete elkötelezett a kötöttpályás, modern
és  környezetvédelmi  szempontból  fejlett  színvonalú  közösségi  közlekedés  fenntartása  és
fejlesztése  iránt,  amint  azt  a  képviselő-testület  18/2018.  (II.15.)  Kt.  számú határozatában  is
megerősítette.  Mint  írják,  a  nagyközség  lakosainak  érdeke,  hogy  a  települést  érintő  HÉV-
közlekedés hosszú távon is biztosítva legyen. Támogatják, hogy további fejlesztések történjenek
a hatékony és minőségi kötöttpályás közlekedés terén.

Ennek érdekében javasolják, hogy mind a H9-es, Budapest Örs Vezér tere–Csömör közötti, mind
a H8-as, Budapest Örs Vezér tere–Gödöllő közötti HÉV fejlesztéseknél vegyék figyelembe az
utóbbi három évtizedben közösségi közlekedésre nem használt, de jelenleg is meglévő és az M0-
s fölött megépült hídon áthaladó Csömör-„Kavicsbánya” közötti szakaszt is, különös tekintettel a
közelben kiépült jelentős ipari és kereskedelmi centrumra, illetve az itt található kórházra.

A Csömör, Major úti fénysorompós HÉV-átjáró jelenleg rendkívül veszélyes, ezért szükséges és
a  képviselő-testület  is  javasolja  ennek  közlekedésbiztonsági  szempontból  történő
felülvizsgálatát. Az Önkormányzat e munkából kivenné a részét, melyet a MÁV-HÉV Zrt-vel is
egyeztet,  ugyanakkor ennek költségeit is tartalmazza a fenti módosító javaslatban elkülönített
összeg.

Szükségesnek  tartják  megvizsgálni  egy  újabb  csömöri  megálló  létesítésének  lehetőségét,
melynek megkezdéséhez szükséges forrásokat ugyancsak tartalmazza a fenti módosító javaslat
szerinti összeg.

Végezetül tartalmazza a módosító javaslat szerinti összeg a több mint százéves HÉV-állomás
épületének  megőrzéséhez,  és  az  épület  jelenlegi  homlokzati  megjelenésének  megtartásához
szükséges munkálatok, tervezés megkezdését.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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