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Módosító javaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2013 . évi központi költségvetéséről szóló T/765i számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. .-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében*foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2013. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését

javasolom:
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Javaslat a 2013 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

1 Beruházá s

4 Kulturális beruházáso k

3 A gödi Szakáts-villa felújítása 0,0 Q0 +500 +50 .0 500 500

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadásnövelésével
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezd melléklet módosítására irányuló javasla t
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezd mellékletekkel, továbbá a normaszövegbe n

vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A

szereplőrendelkezésekkel



Indokolá s

A trianoni országcsonkítást követően az 1920-as évek elején miniszteri tanácsosi címet betölt ő dr. Szakáts
Nándor vásárolta meg azt a gödi Duna-part mellett fekv ő területet, ahol - a később róla elnevezett -
villaépületet építette fel . A földjén közel két évtizeden keresztül virágzó gazdaságot kiépítő és működtető
Szakáts Nándor és családja sem kerülhette el a II . Világháborút követő államosítást. Ekkor a kert és a
villaépület is állami tulajdonba került, majd úttörőtáborként üzemelt . Ugyanakkor az épület folyamatos
amortizációnak indult a szocialista rendszer idején nem megfelel ő állagmegóvás miatt. A rendszerváltás
után önkormányzati tulajdonba kerül ő kert és a villaépület sorsa eltérő képet mutat : míg a kert
állagmegóvását és természeti értékeinek megőrzését sikerült az önkormányzatnak - megfelelő gazdát
találva - rendbe tennie, addig a villaépület romos, immáron életveszélyes állapotba került . A kert területén
épült fel az országban szinte egyedülálló módon, egyházi, önkormányzati és civil összefogással a
Búzaszem Általános Iskola, amely jelenleg a piarista rend fenntartásában, immáron 8 osztállyal működik.
A családközpontú, keresztény és magyar hagyományokat el őtérbe helyező neveléssel működő iskola
immáron olyan mértékű hírnévre tett szert a térségben, hogy épülete folyamatos bővítésre szorul a
jelentkezők egyre növekvő száma miatt : A szomszédos Szakáts-villa állami támogatással történő
felújítása nagy infrastrukturális segítség lehetne egyrészről az országban szinte egyedülálló módon
létrejött Búzaszem Iskolának, valamint tartós munkahelyek megteremtését is szolgálná. Másrészről egy
helyi nevezetesség végs ő lepusztulástól történő megóvása és látványossá tétele a fő szempont, amiért a
Szakáts-villa felújítását támogatni érdemes, hiszen a Budapest-Szob keréképárúton évente több eze r
kerékpáros turista látványosságául szolgálhatna a villa, a Dunakanyar kapujában .

Budapest, 2012 . június . . ..̀
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