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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] 109     750,0 /-250,0 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
Esterházy kastély kovácsoltvas kapuzatának és a kerítésének a
helyreállítása

250,0
/+250,0 m.

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 

2015 áprilisában átadták Pápán a hosszú évek során (körülbelül 3 milliárd forintból) megújult
Esterházy-kastély főépületét. Bár a főépület megszépült, a környékén továbbra is maradt jócskán
tennivaló. Így a turisztikai attrakció akkor lesz teljes értékű és igazán látványos, ha a kastély
környezete  is  megújul,  illetve  elkészül  a  korabeli  kovácsoltvas  kapu  impozáns  másolata.  A
költségek  elérhetik  a  100  millió  forintot,  amit  2015  tavaszán  Lázár  János  meg  is  ígért  a
pápaiaknak:  „kötelezettséget  vállaltam  arra,  hogy  a  miniszterelnökséghez  tartozó  műemléki
hivatalon  keresztül  100  millió  forintot  a  kapuzat  helyreállítására  a  város  rendelkezésére
bocsátok.” Sajnos a kapuzat azóta sem készült el, és a kastélyt övező kerítés is omladozik már.
Így annak  felújítása  sem tűr  halasztást.  Amennyiben  ezek  a  megfelelő  szakértelemmel  és  a
szükséges  minőségben  elkészülnek,  a  kastély  és  környezete  a  legkényesebb  igényeket  is
kielégítő turisztikai látványossággá léphet elő.  Erre szükség is lenne,  hiszen a kastély eddigi
látogatottsága elmaradt a várttól, amely tendencia, ha nem változik, anyagilag is súlyos helyzetet
eredményezhet.  Ezért  a vázolt  felújítások és beruházások elengedhetetlenül  fontosak a  város
számára.
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