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Módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2014 . évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti –

növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. Emberi erőforrás minisztérium

20 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

12 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúr a

7 Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés és nemzetiségi kultúr a
támogatása

6 rendezvény sorozat elindítása„Tiszavirág” 0 0 +70 00 +70,0 700 700

XIX . Uniós fejlesztések

2 Fejezeti kezelés

4 Nemzeti Stratégiai Referenciakeret

14 Társadalmi infrastruktúra operatív program 274718,7 251554,3 23164,4 70.0 -70 .0 274648,7 251554.3 23094,4

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tp ntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

Magyarország földrajzi helyzetét tekintve, Európa egyik legértékesebb vizekben gazdag területén, a Kárpát -
medencében helyezkedik el . Ivóvíz és a termálvíz készletei stratégiai jelent őséggel bírnak és az elkövetkező
években ezek a készletek egyre inkább felértékel ődnek . A felszínalatti vízkészleteink mellett
legalább ilyen értékeket képviselnek a felszíni természetes élővizeink és azok páratlan élővilága. Nagy lehetőség
van Magyarország számára a természetes vizeink hasznosításában . A legnagyobb lehetőséget elsősorban a horgász,
az öko- és falu turizmus, ill. az ezekre épült szolgáltatások bevételei jelenthetik.

A Tisza a magyarok folyója, hisz az évezredes országhatárokon belül van a forrásvidéke és a torkolata is .
A trianoni békediktátum határmeghúzása után ma is magyarok lakják végig a Tisza-völgyét. A folyó olyan, mint
egy ökológiai folyosó, az itt található élővilág az - Európai folyók meliorációja miatt, szabályozottsága ellenére i s
egyedül álló értéket képvisel . Ezt az értéket kell eljuttatni, bemutatni Európ a
szerte, mert az itt élőknek a megélhetéshez mindig a folyó nyújtott segítséget .

A Tisza 579 folyam km-es szakaszán 25 kistérség található. Ez 441 települést jelent, mintegy 1 .560.000 lakossal .
A munkanélküliség jóval az országos átlag felett van . Akad olyan település, ahol 30-40% a munkanélküliek aránya .
A felmérések alapján az itt élő lakosság is a turizmusban látja a kitörési lehet őséget . A munkanélküliség, az
életszínvonal csökkenése és az elvándorlás a lakosság legnagyobb félelme. Az itt élő emberek szülőföldhöz való
ragaszkodása, a folyóhoz való érzelmi kötödése nagyon erős .

A fentebb leírt okok miatt óriási kitörési lehetőség Nagykör ű , Dobapuszta, Kőtelek, Tiszasüly, Szolnok
településeknek és e térségnek a magyar hagyományokra, kultúrára, népszokásokra, ételekre a vidék környezeti é s
természeti értékeire épülő ezeken, az erős alapokon nyugvó több napos rendezvénysorozat .

A különböző hagyományő rző-harcművészeti bemutatókon a térségre jellemz ő étkek főzőversenyén keresztül, a
különböző tudományos és szórakoztató előadásokon át, a horgászversenyen túl, népm űvészeti és hazai termelők
vásárán keresztül adhatna ez a fesztivál a Nagykörű és Szolnok térségének több napos hasznos, kellemes é s
szórakoztató kikapcsolódási lehetőséget a helyieknek és a kirándulóknak egyaránt .

Mindezek által, az évek múlásával turisztikai célponttá válhatna ez a kistelepülési térség .

Módosító javaslatom célja, egy „Tiszavirág” néven futó rendezvénysorozat támogatása Szolnok és Nagykör ű
térségében.

2013. október 30 .

aráth Zsolt

Jobbik Magyarországér t

Mozgalom


	page 1
	page 2
	page 3

