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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Fenntartható fejlődés bizottsága 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XVII. Fejezet 20. Cím 38. Alcím új 26. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XVII. NEMZETI FEJLESZTÉSI 
MINISZTÉRIUM
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    38 Egyéb feladatok
      26 Pilisszántó tornaterem 110,0 /+110,0 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

[20 579,5] 20     469,5
/-110,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A Pilisi-medence egyike Magyarország legszebb és legkülönlegesebb természeti értékeinek. A
terület jórészt világörökség várományos terület, bioszféra rezervátum és annak átmeneti zónája,
sokféle  védettséget  élvező  tájkép  és  természetvédelmi  terület.  Forrásokkal  tűzdelt,  védett
vízgyűjtő  terület,  Budapest  légcsatornája  és  egyik  fő  rekreációs  zónája.  A Pilis  és  a  Pilisi-
medence a Magyarság és az egyház szakrális szent helye, ahol három nemzetközi zarándokút
metszi egymást. A területen a magyarok, a német, a szlovák és a szerb kisebbségek évszázadok
óta élnek együtt harmóniában.

Ezt a területi emberi és természeti harmóniát, akarja az Elmű megbontani, a Pilisszántó mellé
tervezett 10000 nm2-es transzformátor állomás építésével. A transzformátor állomás, a Kádár
rendszerben épített régi, 120KV-os távvezeték mentén létesülne. Az itt lakók, már régóta abban
reménykednek, hogy a távvezetéket, egyszer a föld alá helyezik. Azonban a föld alá helyezés
helyett,  egy  újabb  látványában  és  környezetkárosításában  is  messze  nagyobb  400  KV-os
légvezetéket  kapnának  a  fejük  fölé,  a  tervezett  transzformátor  állomás  mellé.  A 400 KV-os
vezeték az egész Pilis-hegységet és medencét átvágva haladna Gödtől, Pomázon át Bicskéig. A
vezeték  oszlopokkal  és  70-80  méteres  kiirtott  erdősávval  járna,  súlyosan  veszélyeztetve  a
természetet, ritka állatok és növények élőhelyeit.

Pilisszántó önkormányzata azért kényszerül eladni a területét az áramszolgáltatónak, mert már
régóta szüksége lenne a településnek egy új tornateremre, hiszen a régi tornaterem már szinte
használhatatlan. Az áramszolgáltató által ígért összegből egy új tornatermet kívánnak építeni.
Amennyiben a költségvetésből biztosítanánk forrást az új tornateremre, úgy a település egy régi
vágya teljesülne, és egyben megóvhatnánk a Pilisi-medence természeti értékeit is.
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