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Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Oraság9yal68 Hivatala
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1-t I I'l-m I't ;L

t ""t 2004 NOV 0 4.

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94 . §-óban, 102. §-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

Módosító javaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

rész

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT

ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS
+~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TáS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TAS

XXI Egészségügyi Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Egészségügyi ágazati célelőirányzatok

71 Népegészségügyi program 927,0 -300,0 627 0

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 756,0 -300,0 456 0

XXIV Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

17 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése

2 Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése
terén egyes kiemelt feladatok támogatása

1045,0 -200,0 845 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 700,0 -200,0 500 0

X . Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Sporttevékenység támogatása

3 Szabadidősport támogatása 288,0 +500,0 788 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 313,0 +500,0 813 0

Megl'egYzés: a .%ormonYomtatvánYon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tűntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kacsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
P

	

/támnpatácnkat) részletező mellékletekkel. továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolás

Az Egészségügyi Minisztérium fejezetben található Népegészségügyi program fő célkitűzése,
hogy élet minél több színhelyén befolyásolja az embereket, hogy egészséges alternatívákat
válasszanak, egészségtudatosabb magatartást alakítson ki a lakosság . A sport, elsősorban a
szabadidősport, a sportolás megszerettetése a lakosság széles rétegeivel az egyik leghatékonyabb
módja az egészség megőrzésének. Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi
Minisztérium fejezet- a sport integráló szerepének fontossága miatt- szintén tartalmaz
szabadidősport céljára biztosítandó forrást. Annak érdekében, hogy szabadidősport 2005-ben is a
Nemzeti Sporthivatal egyik kiemelt feladata közé kerüljön, illetve, hogy az egységes kezelés miatt
egy előirányzaton jelenjen meg a támogatás, szükséges a jelzett fejezetek közötti átcsoportosítás .

Budapest, 2004 . november . . . .

országgyűlési képAl	viselő
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