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Bizottsági módosító javaslat! *

Dr. Kövér László úrnak,
az Országgy űlés elnökének
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !
Országgyűlés Kulturális Bizottsága a Magyar Köztársaság 2012 . évi költségvetéséről szóló,
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában, 102. 55s-a (1)
bekezdésében *foglaltaknak megfelelően - a következ ő
Az

T/4365.

számú

bizottsági módosító javaslato t

terjeszti elő.

- A törvényjavaslat 2012. évi költségvetési el őirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését,
**
illetve csökkentésétjavasolom

.. A Hsz
. 120 . § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, fő összegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a

2012 .

évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy ti_edessel)
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Megjegyzés:
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez ő melléklet módos#ósára irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteiveL .4
részelbírón tatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze
ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket fáma_ arásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövet ben szerelő rendelkezésekkeL
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Az Országos Magyar Vadászati Múzeum létrehozásáról és a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciójána k
szükségességérő l szóló 1242/2011 . (VII . 15 .) Korm . határozatban a Kormány egyetértett az Országos Magyar Vadászat i
Múzeum létrehozásával, valamint az annak helyet adó hatvani Grassalkovich-kastély f ő épülete és parkja rekonstrukciójának
szükségességével . A Kormány 2011 . november 16-án döntött a beruházás nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelent ő ség ű
üggyé nyilvánításáról .
A helyreállított, turisztikai szolgáltatásokkal, funkciókkal ellátott, eddig kihasználatlan m űemlék-épület és a benn e
kialakítandó Országos Magyar Vadászati Múzeum mind hazai, mind nemzetközi érdekl ődésre számot tarthat, turisztika i
vonzerejével, a környék és a megye turisztikai kínálatát új, jelentós elemmel gazdagítva, azokból jelent ősen kiemelkedve
gazdaságfejlesztö hatást tud generálni, egyúttal hozzájárul a város és környékének fizikai és társadalmi rehabilitációjához .
A kastélyrekonstrukció EU-s fejlesztés keretében, kiemelt projektként valósul meg, az Új Széchenyi Terv Észak magyarországi Operatív Program turisztikai prioritásában, maximum 3 Mrd Ft-os támogatással . A módosító javaslat a
kizárólagos állami tulajdonban lév ő hatvani Grassalkovich-kastély felújításához szükséges Európai Uniós forrás önrész igényé t
javasolja biztosítani .
Budapest, 2011 . november
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L. Simon László
élnök

