
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/503/172.

Benyújtás dátuma: 2018-06-27 11:30

Parlex azonosító: 1CHTQBB80001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Bana Tibor (Jobbik)
Jogszabályi hivatkozás: Az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014 (II. 24.) OGY 
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 XI. Fejezet 30. Cím 1. Alcím 38. 
Jogcímcsoport új 1. Jogcím
Módosítás jellege: kiegészítés

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    1 Célelőirányzatok

      38
Építésügyi, építészeti és településügyi 
feladatok

        1 Gasztonyi községháza felújítása 100,0 /+100,0 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] 29     475,8
/-100,0 m.

kiadás/

Indokolás 

A  Pázmándy-kastély  és  -park  barokk,  18.  sz.  végi.  A  19.  század  közepén  alakították
romantikus stílusúvá.  A mai  kastély alsó földszinti  része eredetileg a  rákosi Boros család
egyik gazdasági épülete volt. A rezidencia a 19. század közepén már gróf Zichy Hermann
tulajdonát  képezte.  Igen  valószínű,  hogy  a  gróf  nevéhez  fűződik  a  kastély  romantikus
stíluselemekkel való díszítése.  Az államosítást  követően a község kapta meg a kastélyt,  a
földszinten  szükséglakásokat  és  postahivatalt,  az  emeleten  könyvtárat  és  kultúrtermet
helyeztek el. Az épület állapota az 1980-as évek elejére teljesen leromlott, ezért a községi
tanács felújította a kastélyt. A felújítás 1987-re befejeződött, ekkor a kultúrterem és a posta
mellett a községházát is itt helyezték el.

A 30 év elteltével szükségessé vált az épület teljes felújítása.
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