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

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 30. 
Jogcímcsoport új 14. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok
      30 Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások

        14
A kecskeméti római katolikus Nagytemplom 
felújítása

3     000,0 /+3 000,0 f. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XXI. Fejezet 20. Cím 1. Alcím 2. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: módosítás

XXI. MINISZTERELNÖKI KABINETIRODA

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. 



  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      2
Kormányzati kommunikációval és konzultációval 
kapcsolatos feladatok

[29 575,8] 26     575,8
/-3 000,0 m.

kiadás/

Indokolás 

1-2. 

A  kecskeméti  katolikus  „Öregtemplom”  vagy  Nagytemplom  -  hivatalos  nevén  Urunk
mennybemenetele  társszékesegyház  -,  a  Városháza  mellett  Kecskemét  történeti  főterének,
városképének legjelentősebb épülete. A templom a XVIII. században épült, és az 1980-as évek
végének felújítási munkálatai óta külső javítást nem kapott, csupán toronyóráját korszerűsítették
2005-ben. Mára a kecskeméti polgárok számára vitán felül áll, hogy a Nagytemplom sürgősen
restaurációra szorul, melynek további halogatása egyre nagyobb anyagi forrást és komolyabb
munkálatokat igényel. 2016 decemberében a szél alákapott a torony fémlemezének, és a tér felé
néző oldalon szinte  teljes szélességben felszaggatta.  A nagyobb széllökéseknél  látni  is  lehet,
ahogy  lebeg  a  lemez  az  óra  fölött.  Jelenleg  is  a  templom  bejáratának  környéke  el  van
kordonozva, hogy a széteső félben lévő épület ne legyen veszélyes a környéken elhaladókra. A
Főtér centrumában lévő Nagytemplom, a magyar kultúrát Szent István királyunk óta alapjaiban
meghatározó  keresztény  vallás  legjelentősebb  szimbóluma  Kecskeméten,  ezért  annál  inkább
szomorú és  elfogadhatatlan  jelenlegi  elhanyagolt  állapota.  Nyomós  érv  a  templom felújítása
mellett, hogy Kecskemét főterének, illetve magának a városnak is turisztikai szempontból egyik
legfontosabb jellegzetessége. A Nagytemplomon kívül a belvárosban és a főtéren található többi
templomépület jó állapotban van, ezért még szembetűnőbb az egyik legfrekventáltabb helyen
lévő  Nagytemplom  elhanyagoltsága.  Figyelembe  véve  a  kecskeméti  Nagytemplom  vallási,
kulturális  és  turisztikai  jelentőségét,  méltatlanul  elhanyagolt  állapotát,  indokoltnak  tartom  a
módosító javaslat elfogadását.

A támogatás biztosítása a kormányzati kommunikációs kiadások csökkentésével valósulhat meg.
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