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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXII. Fejezet 21. Cím 4. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXII. MINISZTERELNÖKI 
KORMÁNYIRODA
  21 Központi kezelésű előirányzatok
    4 Központi tartalékok
      1 Rendkívüli kormányzati intézkedések [110 000,0] 108     000,0 /-2 000,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 14. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

14. Budapest Ferencváros lakóterületek városrehabilitációs programjának folytatása

2000 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  Budapest  Ferencváros  lakóterületek  városrehabilitációs  program
folytatásával kapcsolatos beruházások támogatására.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Budapest Főváros IX. kerület Önkormányzata számára oly módon, hogy
- 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.

Indokolás 

Budapest  belső  területnek  egyik  kiemelkedő  értéke  az  egyedi  városszerkezeti  karakter  és
építészeti arculat. Belső- és Középső-Ferencváros része a világ egyik legjelentősebb historikus
és  szecessziós  stílusú  épületállománnyal  rendelkező  Budapestnek.  A  városkarakter
megőrzésének leghatékonyabb megoldása a komplex városrehabilitáció alkalmazása, amelynek
során  a  gazdasági,  társadalmi,  környezetvédelmi,  infrastrukturális  és  városépítészeti
szempontokat  átfogóan  és  összehangoltan  kezelik.  A rehabilitációs  program  folytatásaként
kulcsszerepet  kap  az  eredeti  városi  szövet  megőrzése,  a  tömbök  építészeti  és  társadalmi
revitalizációja.  Ezt  az  egyensúlyteremtő városrehabilitációs  modellt  egyidejűleg  irányítják  az
önkormányzati, a befektetési és a lakástulajdonosi/piaci elképzelések és szempontok.
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