
aOrszággyűlési képviselő

Dr. Kövér László úrnak,

Kapcsolódó módosító javaslat !

az Országgyűlés elnökének

	

Exkke : 2010 NOV 26.

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséről szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . .'-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/1498/229. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését

javasolom:
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Javaslat a 2011. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX . XX . NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

20 Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k

11 Kulturális feladatok és szervezetek támogatása

3 Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark támogatása 0,0 0,0 +300,0 +300,0 3000 3000

XLII . A KÖLTSÉGVETÉS KÖZVETLEN BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

2 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó 2 498 300,0 +300,0 2 498 600, 0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tűntethetőfel (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 őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.



Indokolá s

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark a Gesta Hungarorum szerint az els ő magyar
országgyű lés színhelye, területén Anonymus korában épült meg a magát Ond vezért ő l származtató Bor -
Kalán nemzetség monostora, az Alföld talán leggazdagabb, legnagyobb egyházi központja . Már az 1896 .
évi VIII. tc. rendelkezett arról, hogy „Pusztaszeren emlékmű állíttassék a honalapítás ezredik
évfordulójára”. 1978-tól vette kezdetét az a fejlődés, amelynek eredményeként kolostori romkert ,
szabadtéri néprajzi múzeum, kiállítási központ valósult meg, amely 1995 óta a Feszty-körké p
bemutatóhelye is .

Magyarország egyik legjelentősebb nemzeti történeti helyszíne a kiemelkedő kulturális örökség és
nemzetpolitikai értéke ellenére jelenleg a működőképesség határán áll . Sok más kulturális értékünkkel
ellentétben állami támogatásban egyáltalán nem részesül, így az alapvető működés tekintetében is állandó
forráshíánnyal küzd . Jellegébő l adódóan pusztán belép ődíjakból a működés nem tartható fenn, ezért az
elmúlt négy évben a Csongrád Megyei Önkormányzat jelentős anyagi áldozatvállalása tette lehet ővé,
hogy egyáltalán működőképes maradhasson . Európai Uniós pályázati forrásból (magyar állami támogatás
nélkül), a Csongrád Megyei Önkormányzat által biztosított pályázati öner ővel jelentős, 640 millió Ft
értékű turisztikai fejlesztés is lezajlott az elmúlt két évben .

A nemzeti múltat, hagyományokat megtestesít ő emlékpark működésének fenntartása a helyi kereteken
túlmutató nemzetpolitikai jelentőségű kérdés. A történelmünknek, a hagyományainknak a későbbi
nemzedékekre való átörökítése ezért nem lehet csupán korlátozott er őforrásokra alapozott, helyi
felelősség. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparknak az átélhető nemzettudat helyszínévé kel l
válnia .

Országos jelentőségű kérdés, hogy az emlékparknak biztosítsuk végre rendszeres hozzájárulással
megalapozott jövőt, fejlődési távlatokat, zavartalan értékmentést és értékfelmutatást, kiszámíthat ó
működési feltételeket .

A 2011-es év kiemelt jelent őségű, szimbolikusnak is tekinthető eseménye lesz az új Alkotmány
megalkotása, amelynek aláírása az els ő magyar országgyűlés helyszínén, Opusztaszeren történhet meg .
Szintén 2011-ben, az EU soros elnökség alkalmával kiemelten hangsúlyos rendezvényeket lehet itt
szervezni, amelyhez a feltételek pénzügyi hátterének megteremtéséhez a javaslat szerinti támogatás i
összeg megléte feltétlenül indokolt .

Budapest, 2010. november 26 .

Semjén Zsol t
Kereszténydemokrata Néppárt

Magyar Anna
FIDESZ — Magyar Polgári Szövetség
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