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Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 108     910,0 /-1 090,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 11. Alcím új 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

    11
Kulturális feladatok és szervezetek 
támogatása

      6 Zagyvaszántói kápolna építés 1     090,0 /+1 090,0 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. 



Indokolás 

A selypi  medencében Selyp-Zagyvaszántó  között  helyezkedett  el  a  volt  eternitgyár,  mely az
elmúlt 50 évben a gyártástechnológia során azbesztet használt. A gyár lebontásra került, a helyén
található  veszélyes  hulladék  elszállítása  talán  folyamatban  van.  A  gyár  melletti  terület  a
Zagyvaszántói  önkormányzat  területe,  melyre épülhetne egy kápolna,  ezzel  emléket  állítva a
veszélyes hulladék következményeként elhunyt embertársainak. Az emlékhely megépítése párt
hovatartozástól  független  és  támogatandó.  A betegségeknek,  amit  bizonyítottan  az  azbeszt
okozott a lappangási ideje rendkívül hosszú 30-40 év ezért sajnos sok köztünk élő embertársunk
is  hordozhatja  a  halálos  kórt,  amiről  még  nem is  tud.  Ezért  a  kápolna  megépítése  egyben
figyelem  felhívás,  és  örök  mementó  is  lenne  a  felelőtlen  környezet  szennyezésre,  és
egészségkárosításra.  Megépítésével  egy  méltó  emlékhely  létesülne,  ahol  leróhatnánk
tiszteletünket a selypi medencében elhunyt embertársaink emléke előtt.
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