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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló, T/11700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. '-ában, 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 :
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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X. Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Sporttevékenység támogatása

1 Utánpótlás nevelési feladatok 1728,2 +445,0 2 173,2

X. Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

3 Kiemelt kockázatú sportesemények biztosítása 445,0 -445,0 0,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó 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
részelőirányzatokat normatívákat tartalmazó mellékletek ősszefiggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkeL
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Indokolás

A Magyar Demokrata Fórum a magyar sport jövőbeni sikereinek zálogát többek között az utánpótlás-
nevelésben látja . Tendencia, hogy korábbi évek ifjúsági világversenyein kitűnően szereplő fiataljaink
közül folyamatosan, évről-évre, egyre többen képesek felvenni a küzdelmet a felnőtt európai és
világversenyeken is, dicsőséget szerezve hazánk és a magyar sport számára. Ezért tartja az MDF
szükségesnek az utánpótlás-nevelési feladatokra fordítható források növelését .

A kiemelt kockázatú sportesemények biztosítása rendészeti feladat, javasoljuk, hogy a kormány térjen
vissza az eddigi gyakorlathoz, és utalja a Belügyminisztérium hatáskörébe e feladatot .

Budapest, 2004. november 4 .

esi György

Magyar Demokrata Fórum


	page 1
	page 2
	page 3

