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Kapcsolódó módosító javaslat!

Tisztelt Elnök Asszony!

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

kapcsolódó módosító javaslatot

(T/11700178 számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztek elő.

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

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

illetve csökkentésétjavasolom :



Javaslat a 2005 . évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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X . Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

5 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló
előirányzatok

Magvar Olimpiai Bizottság1

1 Működési költségvetés 0,0 +100,0 100,0

Egvéb működési célú támogatások,5 kiadások 0,0 +100 100,0

2 Olimpiai feladatok támogatása 0,0 +382,3 382,3

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 +382,3 382,3

X . Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása 732,9 -482,3 250,6

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 420,8 -267,1 153,7 153,7

2 Munkaadókat terhelő járulékok 130,1 -82,6 47,5

3 Dologi kiadások 210,2 -115,0 95,2

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 29,0 -17,6 11,4

Megl'egYzés : aformonYomtatvánYon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefúggésben
az előirányzathoz

kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefúggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel. A

részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel.



Budapest, 2004 . december 7 .
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Indokolás

Teljesen indokolatlan a Nemzeti Sporthivatal költségvetését növelni, helyette ezt az összeget egy új,
Magyar Olimpiai Bizottság soron kell megjeleníteni .

D éiüesi György

Magyar Demokrata Fórum


	page 1
	page 2
	page 3

