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Módosító iavaslat

Kövér László úrnak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

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

módosító javaslato t

terjesztek elo

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

növelését, illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2014 . évi költségvetési elő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy
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XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

26 Alapítványok, közalapítványok által ellátott feladatok é s
általuk fenntartott intézmények támogatása

2 Kulturális alapítványok, közalapítványok

13 PonQrátZ Gergely 56-os Közhasznú Alapítvány 0,0 0,0 +50,0 +50.0 Sy 500

XI. MINISZTERELNÖKSÉG

17 Rendkívüli kormányzati intézkedések 120 000,0 -500 119 950.0

Megjegyzés: aformanyomtatványon 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
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Indokolá s

Az ország egyetlen 1956-os múzeumát Pongrátz Gergely, a Corvin köz legendás parancsnoka alapította . A

Kiskunmajsán működő intézményhez tartozik még egy kápolna és egy ifjúsági tábor is, melyet Kövér

László Házelnök Úr is meglátogatott . Fontos lenne a múzeum bővítése és modernizálása, valamint a

folyamatos, zökken őmentes működés biztosítása. A tábor téliesítése (fűtés) biztosíthatná a programok

számának növelését, hogy minél több fiatalt tudjanak vendégül látni .

Budapest, 2013 . október

Farkas Gergely

Suhajda Krisztián
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Dúró Dóra

Novák Előd

Jobbik Magyarországért Mozgalom
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