
Országgyűlési képviselő

Iromány száma: T/15381/597.

Benyújtás dátuma: 2017-05-16 18:06

Parlex azonosító: 75VWH4JY0001

Címzett: Kövér László, az Országgyűlés elnöke
Benyújtó: Sneider Tamás (Jobbik)
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határozat 40. § (1) bekezdés – a 91. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően 1

Törvényjavaslat címe: Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről
A módosító javaslatot tárgyaló bizottság: Költségvetési bizottság 

Módosító javaslat 2 

Módosítópont sorszáma: 1.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XI. Fejezet 32. Cím 1. Alcím
Módosítás jellege: módosítás

XI. MINISZTERELNÖKSÉG
  32 Központi kezelésű előirányzatok

    1
Rendkívüli kormányzati 
intézkedések

[110 000,0] 109     950,0 /-50,0 m. kiadás/

Módosítópont sorszáma: 2.
Törvényjavaslat érintett rendelkezése: 1. melléklet XX. Fejezet 20. Cím 11. Alcím új 6. 
Jogcímcsoport
Módosítás jellege: kiegészítés

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA
  20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
    11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

      6
Mogyoródi Barokk kálvária és kápolna 
újjáépítése

50,0 /+50,0 m. kiadás/

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 mogyoródi barokk kálvária 1770-ben épült, mely kevés számú műemléki épített örökségünk
része  volt.  Az  ovális  alaprajzú  kápolna  körül  két  íves  felvezető  lépcső  helyezkedik  el  a
lépcsőkarok beton fedlappal. Baloldalon falfülke van. Felérve látható volt beton kereszten a két
lator, valamint Krisztus fém (ón) szobra. A kálvária épületének állapota egyre és egyre romlott, a
statikai problémákat mutató repedések egyre tovább nőnek. Láthatóan senki sem foglalkozott
vele,  felverte a gaz.  Kb. tíz éve kerítéssel lezárták,  mert megközelíteni is életveszélyes volt.
2016.  nyár  elején  véglegesen  lebontásra  került.  A  község  lakosai  közül  sokan  felhívták
figyelmünket az újjáépítés szükségességére, de mivel az önkormányzat költségvetése nem teszi
ezt lehetővé, félő, hogy a rekonstrukció sosem valósul meg állami forrás nélkül.
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