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Kapcsolódó módosító iavaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséró7 szóló T/11700- számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102 . §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésben)foglaltaknak megfelelően-

Kapcsolódó módosító javaslatot
(TI] 700/1017. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő :

- A törvényjavaslat a 2005. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali
részletezés szerinti- növelését, illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2005.éviköltségvetésielőirányzatmódosítására
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSÍTÁS

+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA-
TáS KIADÁS BEVÉTEL TÁMOGA-

TáS

x MINISZTERELNÖKSÉG
12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok
5 Beruházások

Mosonmagyaróvár1 sportcsarnok építése 0,0 +500.0 500.0

Felhalmozási költségvetés2
Kormányzati beruházás4 0,0 +5000 5000

x MINISZTERELNÖKSÉG
1 Miniszterelnöki Hivatal

2 KSzponti Szolgáltatási Főigazgatóság 4917,4 -5000 44174

1

3 Dologi kiadások 2660,6 -500.0 2160.6

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részleteiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (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 törvé"avaslat más mellékleteivel. A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .
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Budapest, 2004 . december 7.

Indokolás

Mosonmagyaróváron évek óta nem sikerül megépíteni a sportcsarnokot . Volt már szó
50%-os állami támogatásról, amit nagyon vártak a város lakói . Ezt követte a 30-30-30%-os
megoldás tervezet, ami sokkal rosszabb konstrukciónak tűnt, mint az első, de ebből se lett
semmi .

Most aztán a PPP megoldás került előtérbe, amely azt jelenti a városnak, hogy több
mint kétszeresébe kerül a sportcsarnok az itt élőknek, mint bármelyik korábbi megoldás . A
lehetetlen helyzetet kívánom feloldani a módosító indítvánnyal, hogy végre megépüljön a
csarnok és az ne jelentsen az elvárhatóbbnál nagyobb terhet a helyi embereknek .

Dr PJns
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