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Kapcsolódó módosító javaslat !

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

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 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Beruházás

4 Kulturális beruházások

4 Mezőtúri hősi emlékmű rekonstrukciója 0 00 +5 00 +5 00 50

XI . Miniszterelnökség

15 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Célelő irányzatok

3 Konzultációk kiadásai 1600,0 =_().

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 részletez őmelléklet 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



Indokolá s

1933 .október 8-án a mezőtúri Kossuth téren leplezték le vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úr

jelenlétében a H ősi emlékművet. Horthy a korabeli közlések szerint is egy meghatározó beszédet mondott eze n

az avatáson . Az emlékmű azóta is a Városháza előtti park méltó dísze, éke, több megemlékezésnek ad helyet

évente. Az emlékmű állapota azonban már erősen korrodált, a katona alak több helyütt megzöldült, tisztítás t

igényelne, a mögötte álló hatalmas obeliszken a hősök nevei pedig szinte olvashatatlanok, tisztítani, illetve újr a

íratni kell, amíg még kivehetők az odavésett nevek .

A költségvetési támogatásból felújított emlékmű méltó része lehet a város közel 400 millió forintból megújul ó

főterének és méltó része lehet egy korszak történelmének, egy méltó kegyhely lehet a h ősöknek, akik életüket

adták a magyar ügyért az első világháborúban.

Budapest, 2013 . november 12 .

aráth Zsol t

Jobbik Magyarországért

Mozgalom
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