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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] 100     096,7 /-590,0 m. kiadás/

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

XLVII. GAZDASÁG-ÚJRAINDÍTÁSI ALAP
  4 Budapest XXII. kerületi fejlesztések támogatása

    1
Körforgalom kialakítása Budapest XXII. kerületében, a Mementó 
Parknál, Balatoni út (7-es út) és a Szabadkai utca kereszteződésénél

450,0
/+450,0 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
Közlekedési lámpákkal és gyalogos átkelőhelyekkel ellátott kihajtó 
létesítése Budapest XXII. kerületében, a Balatoni út (7-es út) és a 
Kelenvölgyi utca között, a meglévő lehajtó kibővítésével

40,0
/+40,0 f.
kiadás/

    3
Budapest XXII. kerületében a Kitérő úti (Leányka utcai) felüljáró 2X2 
forgalmi sávosra való bővítésének előkészítése

100,0
/+100,0 f.

kiadás/

Indokolás 

1. A Memento Park környékén lévő utcák lakóitól (Meggyes utca, Márta utca, Kelenvölgyi utca,
Rókales utca stb.) már több ízben is érkezett panasz, hogy gépjárműveikkel nehézkesen tudnak
kihajtani  a  Balatoni  útra,  mivel  az  ott  közlekedő gépjárművek nagy száma és  sokszor  nagy
sebessége miatt a kihajtás körülményes, sőt balesetveszélyes. (Sajnos volt is már példa ebből
fakadó  ütközésekre,  balesetekre.)  A  körforgalom  megépítésével  mindezen  problémák
orvosolhatók  lennének,  a  közúti  közlekedés  gördülékenyebbé,  biztonságosabbá  válhatna.  A
körforgalom bejáratainál kialakítandó gyalogos átkelőhelyek pedig a Memento Park környéki
autóbuszmegállók gyalogos megközelítését is lényegesen biztonságosabbá tehetik.

2.  A meglévő  kihajtó  bővítése,  biztonságosabbá  tétele  elsősorban  a  környéken  lévő  utcák
(Kelenvölgyi  utca,  Erdőhegy utca,  Elza utca stb.) lakóinak szempontjából szükséges,  számos
jelzés érkezett már számomra ezzel kapcsolatban. A Balatoni útra történő kikanyarodás az ott
közlekedő  gépjárművek  nagy  száma  és  sokszor  nagy  sebessége  miatt  körülményes,  sőt
balesetveszélyes. Gyalogos átkelőhelyek hiánya miatt a gyalogosok számára is sokszor veszélyes
a  közlekedés  (pl.  babakocsival  gyakorlatilag  lehetetlen  az  úton  való  átkelés).  A  lehajtó
bővítésével,  közlekedési  lámpák  elhelyezésével,  gyalogos  átkelőhelyek  kialakításával  a
közlekedés minden résztvevője számára sokkal nagyobb biztonság volna garantálható.

3. A felüljáró vezeti el az északi irányból, a Fehérvári út és Szerémi út felől, a Kitérő úton át
érkező, Budafok központja felé tartó gépjárműforgalmat, és teszi ugyanezt az ellenkező irányban
is. A Leányka utcai lakótelepen élők érdekében a forgalom minél gyorsabb elvezetésére volna
szükség, ezért indokolt a felüljáró kibővítésének előkészítése, a tervezés megindítása.
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