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Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

Orsxaggyülés Hivatala

Tisztelt Elnök Asszony!

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

bizottsági 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 :

Bizottsági módosító javaslat!
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Javaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tllntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összejAggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szRkséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat össze jiiggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJltggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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XX . Oktatási Minisztérium
11 Fejezeti kezelésü előirányzatok

4 Közoktatási feladatok támogatása

21 Oktatási infokommunikációs technológia 790 -300,0 490 0
1 Működés i költségvetés

5 Egyéb működési kiadások, támogatások 700,0 -300,0 400.0

XXV Informatikai és Hírközlési Minisztérium 1

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célelőirányzatok

8 NIIF program támogatása 1656,0 -200,0 1456 .0

1 Működés i költségvetés

3 Dologi kiadások 1656,0 -200,0 1456 .0

X . Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésü előirányzatok

1 Sporttevékenység támogatása

3 Szabadidősport támogatása 288,0 +500 788 0

Működési költségvetés

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

A lakosság körében a mozgásgazdag, egészséges életmód, a szabadidősport, elterjesztése a
nemzetgazdaság érdeke, hiszen az egészségügyi kiadások jelentős mértékben csökkenthetők
lennének ezáltal, hiszen a sport az egészség megőrzésének, a betegségek megelőzésének az
eszköze. Az elmúlt évekhez képest jelenleg a 2005 . évi költségvetés tervezetében szereplő összeg
igen csekély, nem elégséges a szabadidősport területén az állami feladatok ellátására . Azért, hogy
a szabadidősport 2005-ben is a Nemzeti Sporthivatal egyik kiemelt feladata közé kerüljön,
javaslom az előirányzatok közötti átcsoportosítást .

Budapest, 2004. november
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