
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/308.

Benyújtás dátuma: 2017-05-16 09:54

Parlex azonosító: 6WYANC6T0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
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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: 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] 109     970,0 /-30,0 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
A boconádi Szeleczky kastély pusztulásának 
megállítása

30,0 /+30,0 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 

Jelenleg a boconádi Szeleczky-kastély nagyon leromlott állapotban van, műemléki védelem alatt
áll, benne óvoda működik, és az általános iskola tornaterem hiányában itt tartja a testnevelés
óráit is. Sajnos az épület jelentősen felvizesedett, és emiatt dohos állapotban van. Az óvodába
járó gyermekeknek ebben a dohos, párás levegőben kell felkészülni az iskolába kerüléshez. A
pedagógusok körültekintő hozzáállása ellenére sokszor és gyakran betegednek meg az óvodások,
ami  összefüggésbe  hozható  azzal,  hogy  a  dohos  épületben  vannak  a  csoportszobáik.  Azt
gondolom, hogy a dél-hevesi térség egyik kulturális öröksége nem lehet az enyészeté, ráadásul
felújításával az iskolások és óvodások helyzete jelentősen javulna, ezáltal normális körülmények
között  végezhetnék  a  testi  fejlődésüket  elősegítő  testnevelés  órákat.  Itt  a  mindenkori
önkormányzatnak,  de az államnak is  egy Alaptörvényből fakadó kötelezettsége (XX. cikk 1.
Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.) áll fenn.
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