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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 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 Diósdi útfejlesztések támogatása 300,0 /+300,0 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     275,8
/-300,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

Érd Megyei Jogú Város - többek között a Modern Városok Program keretében - mintegy 60
milliárd forintot  költ  útfejlesztésre,  az önkormányzati  tulajdonban levő földutak burkolására,
illetve szilárd burkolatú utak felújítására. Diósd három település (Budapest, Törökbálint és Érd)
közé  szorult  be.  Több  utca  közös  használatú,  sok  érdi  –  főleg  az  egykor  Diósdhoz  tartozó
érdligeti területeken élők – a diósdi intézményeket és úthálózatot használják, de a helyi adókat
Érden fizetik  be.A magas  ingatlanpiaci  és  albérleti  árak  miatt  egyre  többen költöznek ki  az
alvóvárosokba,  ahol  alig  léteznek  helyi  munkahelyek,  szinte  mindenki  ingázik.  Az  érdiek
többnyire Diósdon keresztül mennek át reggel és este is, ez állandó közlekedési problémákat
okoz. Diósdon évente 200-300 fővel nő a lakosság. Ez nem teher, hanem áldás kellene, hogy
legyen a kivándorlási válság közepette. Az oktatási, szociális és egészségügyi intézmények, az
úthálózat  azonban  ezzel  a  bővüléssel  nem  tud  lépést  tartani,  a  közbiztonsággal  foglalkozó
szervek túlterheltek. A diósdi önkormányzat mindezek miatt állandó forráshiánnyal küszködik. A
lakossági támogatásra épülő úgynevezett önerős útépítések nem mindenhol alkalmazhatóak. Pest
megye, „Budapesttől történő leválása”, azaz önálló NUTS2-es régióvá válása csak a következő,
2021-től induló uniós fejlesztési ciklusban jelenthet a megyének – mint kevésbé fejlett régiónak
járó  –  többletforrást.  Bízzunk  benne,  hogy  Fürjes  Balázs  Budapestért  és  a  fővárosi
agglomerációért  felelős  államtitkár,  az  egyéni  választókerületért  felelős  Aradszki  András
országgyűlési képviselő, továbbá a pártfüggetlen diósdi településvezetés közösen keresi a diósdi
nehézségek megoldását is, azonban addig is szükség lenne helyi útfejlesztésekre, járdaépítésre. A
diósdiak  magasan képzettek,  korán  indulnak munkába,  későn érnek haza,  kiváló  adófizetők,
tehát  megérdemlik  azt,  hogy  legalább  azok  utcák,  illetve  járdák,  amelyeken  napi  szinten
közlekednek,  megfelelő  állapotba  kerüljenek.  A  támogatás  biztosítása  a  kormányzati
kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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