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Tisztelt Elnök Asszony!

Kapcsolódó módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló, T/11700 . számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 102 . §-a (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően -
a T/11700/1549 . számú módosító javaslathoz a következő

kapcsolódó módosító javaslatot

terjesztem 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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xxl
V.

Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

4 Gyermek- és ifjúsági feladatok

4 Ifjúsági létesítmény-fejlesztések

7 Debrecenben fedett sportuszoda építése (1. ütem) 0,0 1000,0 1 000 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 0,0 1000,0 1 000 0

XXIV IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS
ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM

11 Egyéb szociális ellátások és költségtérítések

3 Különféle jogcímen adott térítések

3 Terhesség-megszakítás 1250,0 -1000,0 250,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben 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 törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel .



Budapest, 2004 . december 6.

Pósán László

3

Indokolás

Debrecen városa az egyik legintenzívebben fejlődő városunk . Szerencsére az ország azon településeinek
egyike, ahol sok gyermek születik . Ezért nagy szüksége van Debrecennek új fedett sportuszoda építésére .
Az ország második legnagyobb városában sajnos nincs egyetlen komoly uszoda sem . Mintegy 200 .000
ember egészséges életvitelén túl a tágabb vonzáskörzetet és a városban tanuló több ezer egyetemistát és
főiskolást is kiszolgáló intézményről van szó . Gyurcsány Ferenc korábban nagy jelentőséget tulajdonított
az uszodaépítésnek, illő lenne az ország második legnagyobb városában megkezdeni és tettekkel is
bizonyítani .
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