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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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ELŐ IRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA -

TÁS

XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUM A

20 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

1 Beruházás

4 Kulturális beruházások

3 Kuruc Múzeum létrehozása Rákóczifalván 0,0 0,0 +1500 +1500 150 150

XI. Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelésű el őirányzatok

1 Célelő irányzato k

3 Konzultációk kiadásai 1600,0 1600,0 -15 .0 150 1585 0 1585 .0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (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

Európa számos országában a Rákóczi név máig ismert és elismert . A Felvidéken Vavrisóban 2010-ben

tették le magyarok és szlovákok összefogásával a Kuruc Csata Múzeum alapkövét . Ezt követően az

esztendő őszén már fel is avatták a létesítményt.

Ám sajnálatos dolog a következő tény: ma Magyarországon méltatlanul elhallgatják, elfelejtik II . Rákóczi

Ferenc fejedelem és a kor kuruc szabadságharcosai hősi harcát a Habsburg család elnyomó hatalmáva l
szemben, amely az 1600-as években kezdődött és a Rákóczi szabadságharcban csúcsosodott ki . Tehát
megmagyarázhatatlan és érthetetlen okokból, méltánytalanul kevés – mindösszesen a sárospataki vár, és a
vajai kastélymúzeum - a kuruc kort bemutató múzeum Magyarországon .

Nagyon fontos lenne a kuruc kor hagyományainak, értékeinek, kultúrájának a bemutatása, népszer űsítése .
A kor fegyverei, harcmodora, versei, dallamai, táncai, étkei bemutatása mellett, számos ebben a korba n
élő személyiség (úgymint: Esze Tamás, Béri Balogh Ádám, Thököly Imre, Zrínyi Ilona, Rákóczi Ferenc)
mutathat példát az életvitelével, a hitvallásával, a küzdelmével az iskolapadban ülő gyermekeknek, a
fiataloknak, de az idősebbeknek egyaránt .

A költségvetési támogatás által a létrejövő rákóczifalvai Kuruc Múzeum a térségnek is vonzer ő lenne .
Idegenforgalmi látványosság mellet, a környék településeinek az oktatási intézményeivel összefogva ,

együttműködve a múzeumban kiállított tárgyak és az él ő történelemóra kézzelfogható élményt adhatna az

iskolás gyermekeknek .

A módosító javaslatom célja, egy Kuruc Múzeum létrehozása Rákóczifalván, a meglévő emberi erőforrás

és tárgyi eszközök, feltételek segítségével .

2013 . október 30 .

LI aráth Zsol t

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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