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A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Vállalkozásfejlesztési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet I. Fejezet 11. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

I. ORSZÁGGYŰLÉS

  11
Közszolgálati médiaszolgáltatás 
támogatása

    1 Közszolgálati hozzájárulás [100 686,7] 99     756,6 /-930,1 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XLVII. Fejezet új 4. Cím
Módosítás jellege: kiegészítés

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  4 Budapest XI. kerületi fejlesztések támogatása
    1 Újbudai Egészségügy rendelők felújítása

      1
Gyermek Egészségügyi Központ és Egynapos Sebészet 
felújítása

318,5
/+318,5 f.

kiadás/

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. 



      2
Egészségügyi rendelők felújítása (Albertfalva utca, Menyecske 
utca, Gazdagréti tér)

70,0
/+70,0 f.
kiadás/

    2 Újbudai óvodák, bölcsődék, valamint idősek háza felújítása 155,0
/+155,0 f.

kiadás/

    3 Újbudai Intézményi udvarfelújítások támogatása 58,0
/+58,0 f.
kiadás/

    4 Újbudai Sport beruházások támogatása

      1 Műfüves labdarúgópálya felújítása a Kővirág utcában 18,6
/+18,6 f.
kiadás/

      2 Gazdagréti Tanuszoda környezetének rendezése 10,0
/+10,0 f.
kiadás/

    5 Újbudai Lakhatási Program támogatása 90,0
/+90,0 f.
kiadás/

    6 Újbudai Csatornaépítés támogatása 20,0
/+20,0 f.
kiadás/

    7 Újbudai Kerékpárutak kialakítása 10,0
/+10,0 f.
kiadás/

    8 Újbudai Park, játszótér építés támogatása 120,0
/+120,0 f.

kiadás/

    9 Újbudai Önkormányzati épületek felújítása 20,0
/+20,0 f.
kiadás/

    10 Újbudai Szabályozási tervek elkészítésének támogatása 30,0
/+30,0 f.
kiadás/

    11 Újbudai Intézmények eszközbeszerzéseinek támogatása 10,0
/+10,0 f.
kiadás/

Indokolás 

A főváros legnagyobb lélekszámú kerületeként Újbudát különösen erősen sújtja a járványhelyzet
okozta  –  és  az  emiatt  elrendelt  kormányzati  intézkedésekből  származó  –  bevételkiesés  és
többletkiadás. Mindezek eddig közel 8 milliárd forintnyi mínuszt jelentenek az újbudaiaknak.
2021.  márciusának  végén  a  kerület  költségvetésének  módosítására  volt  szükség,  mivel  az
iparűzési adóból, parkolási bevételekből, nem lakás célú helyiségek bérbeadásából, közterületek
bérbeadásából  származó  bevételek  csökkenése  újabb,  több  mint  másfélmilliárdos  lyukat
jelentenek a kerület büdzséjében. Emiatt kormányzati kompenzáció folyósítása vált szükségessé,
ennek  hiányában  a  kerület  nem  tudja  folytatni  a  már  megkezdett  beruházásokat,  nem  lesz
lehetőség új beruházások indítására. A még nem törölt, de most veszélybe került beruházások
kiemelten fontos területeket (egészségügy, oktatás, lakhatás, sport) érintenek. Az önkormányzat
szerint  930.119.000,-  Ft  kompenzációra  volna  szükség  mindehhez,  amelyet  jelen  módosító
biztosít az újbudai lakosoknak.

2


