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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 28. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    28
Gazdasági társaságok által ellátott feladatok 
támogatása

[20 135,1] 16     135,1
/-4 000,0 m.

kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet 2. Cím 9. Alcím 1. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    9
Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti 
kezelésű előirányzatok

      1 Turisztikai fejlesztési célelőirányzat

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
Rákoscsabai Mária Strandfürdő felújítása és a 
környezetének rendezése 

4     000,0
/+4 000,0 f.

kiadás/

Indokolás 

A rákoscsabai Mária Strandfürdő Rákoscsaba és Rákoscsaba-Újtelep őshonos lakóiban egyaránt
szép emlékeket ébreszt. Rákoscsabán két strand is működött, viszont már évtizedek óta egyik
sem üzemel  a  kerület  lakóinak  bánatára.  A Mária  Strandfürdő  területe  még  a  mai  napig  is
alkalmas  lenne,  hogy  eredeti  célját  betöltse.  Kiváló  közlekedési  adottságai  vannak,  több
buszvonal és a 80-as elővárosi (Budapest-Hatvan) vasútvonal is közvetlen utazási lehetőséget
biztosítana a  standfürdőbe érkező embereknek.  A kerületben élők strand hiányában Zuglóba,
Gyömrőre vagy Káposztásmegyerre járnak strandolni.

A lassan 90 ezer fős városrész megérdemelne egy korszerű strandot, amely az itt élők minőségi
pihenését szolgálná.  Ahhoz viszont,  hogy a strand megvalósuljon,  jelentős fejlesztéseket  kell
végrehajtani.  A körülbelül  ezer  fő  befogadására  képes  stranddal  egész  Budapest  és  egész
Rákosmente nyerne.
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