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18. Módosító javaslat !

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 foglaltakna k
megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztjük elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIU M

20 Fejezeti kezelés ű el ő irányzato k

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelés e

11
Állami, ónkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése é s
fenntartása [5121,3] +100,0 5221 .3

2 Felhalmozási költségvetés

4
A Szent István Egyetem által fenntartott, Jászberényben működő

+100,0 1000műjégpálya lefedése

XI . MINISZTERELNŐKSÉG

1 Miniszterelnökség [2146,0] -100,0 2046 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások [997,3] -100,0 8973

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzatho z
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet 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
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Indokolá s

Jászberény város sportszerető lakosságának életében hosszú éveken át kiemelkedő szerepet játszott a
városban működő műjégpálya . Az elmúlt években lehetőség nyílt arra, hogy a sportolni vágyó emberek
számára ismét egy működőképes műjégpálya álljon rendelkezésre. A megfelelő használathoz
elengedhetetlen azonban, hogy a pálya fedett legyen, így biztosítva a kultúrált sportoláshoz szükséges
feltételeket .

A Miniszterelnökség kiadásai a kormány el őterjesztése szerint drasztikusan emelkednének 2011-ben, a
meghirdetett kormányzati takarékosság jegyében azonban ez nem elfogadható . A jelen módosító
javaslatban szereplő jászberényi beruházáshoz szükséges forrás a Miniszterelnökség tervezett kiadásaina k
csökkentésével biztosítható .

Budapest, 2010 . november 18 .

Dr. Szeke es Imre

országgyűlési képviselő
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