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

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XV. Fejezet 26. Cím 2. Alcím 1. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XV. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
  26 Központi kezelésű előirányzatok
    2 Központi tartalékok

      1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[165 000,0] 164     990,0 /-10,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 3. melléklet II. pont új 20. normatíva
Módosítás jellege: kiegészítés

20. Várpalotai kálvária felújítása

Előirányzat: 10 millió forint

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. 



A keresztény Európa közepén elfogadhatatlan, hogy egy szakrális emlékhely leromlott állapotban
legyen. A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős
miniszter támogatói okiratot ad ki. A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása a
támogatói  okirat  kiadását  követő  30  napon  belül  történik  és  a  további  részletek  tárgyévi  –
támogatói okirat szerinti – folyósítására csak abban az esetben kerülhet sor, ha az önkormányzat
az előleget felhasználja és azzal legkésőbb tárgyév november 15-éig elszámol.
A támogatás  felhasználási  határideje  –  ideértve  a  tárgyév  november  15-éig  el  nem  számolt
előleget is – tárgyévet követő év december 31-e.

Indokolás 

Várpalota város kálváriáját  még 1782 előtt  alapították,  ami a Várpalota  és Inota között  lévő
dombon volt, amit a palotai hívek 1874-ben építettek át 200 korona alapítvánnyal. Az akkori
kálvária három kőkeresztből állt,  középen a megfeszített üdvözítő szobra, jobbról és balról a
latrok  képeivel.  Krisztus  keresztje  alatt  a
boldogságos  Szűz  Mária  és  Mária  Magdolna  kőből  faragott  szobrai  álltak.
A keresztút nagyon távol feküdt a községtől, ezért 1916-ban áthelyezték a Felső- major és a
temető  által  határolt  belterületre  és  teljesen  újjáépítették.  A három  keresztet  Simon  János
állíttatta,  míg  a  stációkat  palotai  családok  adományozásából  építették.  Alapítólevelét  Hornig
Károly  bíboros-püspök  1916.  február  8-án  hagyta  jóvá.
Kerítését a  második világháború után a környéken lakók szétszedték és eltüzelték.  A harcok
során a nagykereszt találatot kapott és elpusztult. Ezt 1946-ban Simon József várpalotai lakos
egy  új  kereszttel  pótolta.
A kálváriát a világháború során elszenvedett sérüléseiből 1999-ben újították fel, azóta azonban
ismét siralmas állapotba került. A gondozatlan kálvária stációinak bronz domborműveit az utóbbi
években fémtolvajok tizedelték. Vagyonvédelmi okokból szedték ki a stációkból a megmaradt
domborműveket és helyezték el  a Nepomuki Szent János Római Katolikus Iskola udvarának
támfalába.  A  kálvária  ma
romokban hever, a keresztek és korpuszok eltűntek, mindenütt szemét, a stációk düledeznek. A
város azóta körbeölelte a kálvária-dombot, így mindennapos látvánnyá vált az arra közlekedők
számára. Mondhatnánk, frekventált hellyé vált.

Helyreállítása mindenképpen hasznára válna a városnak. A temető közelsége miatt a városban
élők  megfelelő  környezetben  imádkozhatnának  halottaik  lelki  üdvéért,  illetve  egy  újabb
turisztikai  attrakció  is  lehetne  az  évszázados  emlékmű.  A terület  és  a  műemlék  az  egyház
tulajdona,  akik  információink  szerint  eddig  forráshiány  okán  nem  újították  fel  a  Kálváriát.
A módosító  javaslat  ezt  a  célt  szolgálná,  úgy gondoljuk ugyanis,  hogy a keresztény Európa
közepén elfogadhatatlan, hogy egy szakrális emlékhely ilyen állapotban legyen.
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