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Módosító javaslat !

2013 OKT 3 O.

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
t
Magyarország 2014 . évi központi költségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavasla
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelel ően
módosító javaslato t
terjesztek elő.
—
- A törvényjavaslat 2014. évi költségvetési előirányzatainak - a túloldali részletezés szerinti
növelését, illetve csökkentésétjavasolom **:
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Javaslat a 2014. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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Trianon Múzeum létrehozása
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A Költségvetés közvetlen bevételei és kiadása i
2

Fogyasztáshoz kapcsolt adók
1

Általános forgalmi adó

3 .000 .689,6

+2 .000

3 .002.689, 6

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethet őfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolá s

Az I. Világháborút követően, a Trianoni békediktátum aláírásával Magyarország területének kétharmada ,
ezzel magyar nemzet lakosságának jelent ős része került a határon túlra . A 2010-es választások után
számos lépés történt annak érdekében, hogy Magyarország és a magyar emberek ezt a fájó történelmi
emléket egyrészt feldolgozzák, másrészt megismerjék . Azonban adósak vagyunk azzal, hogy
történelmünk ezen szegmensét részletesen megmutassuk, és feldolgozzuk . Fontos, hogy a fővárosban
megfelelő helyszínen és megfelelő gyűjteménnyel létrejöjjön a Trianon Múzeum . A múzeum
létrehozásnak költsége 2 milliárd forint.

Budapest, 2013 . október 30 .

L. Simon Lászl ó
Fidesz – Magyar Polgári Szövetség

