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20. Közterületi szobor rekonstrukciója

Előirányzat: 30 millió forint
Az előirányzat a pajkaszegi Kakaós briós szobor rekonstrukció munkálatainak edezetéül szolgál.
A támogatás felhasználásának részletes szabályairól a helyi önkormányzatokért felelős miniszter
támogatói okiratot ad ki Pajkaszeg Község önkormányzata számára.
A támogatás 50%-ának (a továbbiakban: előleg) folyósítása az 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.

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 

A Pajkaszeg Község belterületén  található,  2017-ben  felavatott,  az  Európai  Unió  Regionális
Specifikumok Alapból finanszírozott Kakaós briós szobor az elmúlt időszak extrém időjárása
következtében jelentős mértékben megrongálódott. A szobor külső védelmét ellátó mázrétegen
leválások, elszíneződések, kopások jelentek meg. A talapzat megsüllyedt,  a kézfejet  ábrázoló
motívumrész eldeformálódott.

Pajkaszeg Község közössége számára ez a műalkotás összetett szimbólummal bír, de nem csak a
lakosság  kötődik  érzelmileg  a  műalkotáshoz,  hanem  létrejötte  a  régió  turizmusának
fellendüléséhez  is  jelentősen  hozzájárult.  A módosító  javaslat  támogatásával  Magyarország
kormánya a szoborrekonstrukcióra biztosítana fedezetet. A támogatás biztosítása a kormányzati
kommunikációs  kiadások  csökkentésével  valósulhat  meg,  hiszen  kistelepüléseink  kulturális
értékeink védelme fontosabb, mint a kormánypropaganda
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