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Magyarország 2014. évi központi kőltségvetéséró7 szóló T/12415. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a HHSZ 94. §-ában foglaltaknak megfelelően

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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TÁS

XX EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelés ű elő irányzatok

25 Felújítások központi támogatása, egyéb fejlesztés i
támo gatások

20 Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájának fejlesztése 0,0 0,0 +280,0 +280,0 280,0 280, 0

XI . XI . MINISZTERELNÖKSÉG

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -280,0 119 720,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el~rányzat-módosítás tüntethet őfel (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
részelö<rányzatokaf, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez őmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel
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Indokolá s

A Szegedi Szabadtéri Játékok 2014-ben jelentős kihívás előtt áll, amelyet csak egy jelentős 330 milliós
beruházással tud megoldani . Ugyanakkor a játékok történetében ez lesz az egyik legnagyobb befektetés ,
amely jelentősen meg fog térülni a jövőben. A Jobbik szerint a Szegedi Szabadtéri Játékok egy olyan, a z
egész ország szempontjából jelentős kulturális esemény, amely állami támogatása nem lehet kérdés .
Tekintettel arra, hogy ennek ellenére mindössze 50 milliós támogatást kapott a beruházás az Ember i
Erőforrások Minisztériumától és a további összegre csak ígéret van, a javaslat a 2014-es költségvetésben
garantálná a fennmaradó 280 millió forintot a Szegedi Szabadtéri Játékok infrastruktúrájána k
fejlesztésére.

Budapest, 2013 . október . : .'. .

Farkas Gergely

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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