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NOV 1Országgyűlési képviselő

Kapcsolódó 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 102. § (1) bekezdésébenfoglaltaknak megfelelően

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/12415/189. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom:



Javaslat a 2014 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

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

20 Fej ezeti kezelésű elő irányzatok

1 Beruházás

4 Kulturális beruházások

3 Móricz-ház létrehozása Mezőtúron 0 OQ

	

+10 00 +1000 100 100

XI. Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelésű elő irányzatok

1 Célelőirányzatok

3 Konzultációk kiadásai 1 600,0 -100 1 590 . 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
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) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL
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Indokolá s

A Jobbik nagyon fontosnak tartja a nemzeti kultúránk, irodalmi hagyományaink meg őrzését, a helyi

sajátosságok, érdekességek, értékek bemutatását, népszer űsítését.

A módosító javaslatom célja Móricz-ház létrehozása Mez őtúron, a meglévő emberi erőforrás és tárgyi

eszközök, feltételek segítségével .

Móricz Zsigmond írói munkássága során több alkalommal is járt Mez ő túron. A Református Kollégium

Ókönyvtárában gyűjtött anyagot, amikor a város akkori vezető személyei egy érdekes történetet meséltek neki .

Ebből a mezőtúri esetbő l született később az Úri muri című nagy sikerű regénye. A főszereplő alakját egy

mezőtúri gazdáról, Mészáros Miklósról mintázta, akinek lakóingatlana még most is áll a Dózsa György úton .

Ebben az ingatlanban jelenleg orvosi rendelő üzemel, viszont egyre romlik a műszaki állapota. Az épület

felújításával egy Móricz-emlékhely létrehozása mellett a város kaphatna egy bemutató termet is, ahol a

városban működő művészek alkotásaikat megmutathatnák a nagyközönségnek.

A költségvetési támogatás által a létrejövő mezőtúri Móricz-ház a térségnek is vonzerő lenne. Idegenforgalmi

látványosság mellett, a környék településeinek az oktatási intézményeivel összefogva, együttműködve a

múzeumban kiállított tárgyak és az élő történelem-, irodalom-, művészeti óra kézzelfogható élményt adhatna az

iskolás gyermekeknek.

Budapest, 2013 . november 12 .

aráth Zsol t

Jobbik Magyarországért

Mozgalom


	page 1
	page 2
	page 3

