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Módosító javaslat! *

Helyben

Tisztelt Elnök Úr!

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavasla t
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában *, 102. §-a (1) bekezdésében * foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom:



2
Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

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

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelés e

14 Szolnoki MÁV sportlétesítmények megvásárlása, felújítása +800,0 8000

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások +800,0 8000

XI . XI . MINISZTERELNÖKSÉG

3 Rendkívüli kormányzati intézkedések 90000,0 -800,0 89200.0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-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 szereplő rendelkezésekkeL
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Indokolá s

Szolnok város lakossága évek óta szorgalmazza, hogy a MÁV sporttelep és a MÁV strandfürd ő újra
használható, kihasználható legyen. Egykoron rengetegen jártak e két sport létesítménybe, de sajnos a
tulajdonos MÁV gyakorlatilag egyetlen fillért sem fordított rájuk az elmúlt 8 esztend őben, így az épületek
amortizációja szembetűnő . A sport és a spotturizmus gazdasági fellendülést is hozhatna a város életébe .
Szolnok jelenlegi városvezetése hajlandóságot mutat a fenntartási költségek átvállalásában, tekintette l
arra, hogy a belvárosi uszoda is nemrég lebontásra került, így van mit kompenzálni a lakosság felé .

Budapest, 2010 . november 18 .

Jobbik
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