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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) bekezdésében) 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 iavaslat!
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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

3 Szabadidősport támogatása 788,0 -50,0 738 0

1 Müködési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 813,0 -50,0 763 0

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

1 Sporttevékenység támogatása

2 Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása 245,0 +50,0 +295.0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 245,0 +50,0 295,0

Megjegyzés:
kapcsolódó
részelőirányzatokat,

a
bevétel vagy

formanyomtatványon

normatívákat
a támogatás

tartalmazó
összegét
tartalmilag-logikailag

is
mellékletek

összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás
módosítani szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező

összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat)
melléklet
részletező

módosítására
tüntethetőfel

mellékletekkel,

(a kiadás
irányuló

továbbá

növelésével
javaslat össze

a normaszövegben
nggésben
vagy csökkentésével

szereplő
állhat a törvényjavaslat

összefüggésben

rendelkezésekkel.
más

az előirányzathoz
mellékleteivel. A
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Indokolás

A 2005. évben a javaslattal érintett előirányzattal kapcsolatban az idei évhez képest plusz
feladatként jelenik a kétévente megrendezésre kerülő téli és nyári Universiade támogatása, illetve az
előirányzat a 2005 . évben is magába foglalja az ép és fogyatékos diákok diáksportjának támogatását .

A szabadidősport támogatásául szolgáló 450 millió Ft-os forrásbővüléssel a felhasználható
szabad keret már eléri a 2004 . évben felhasználható keret nagyságát, ugyanakkor a diáksportra
fordítható források a megnövekedett feladatokkal együtt is csak a felét teszik az idei évi
forrásoknak. Emiatt indokolt emelni a diáksportra fordítható források nagyságát 50 millió Ft-tal,
amely forrás nem veszélyezteti a szabadidősport 2004 . évi szintnek megfelelő támogatását .

Budapest, 2004 . december . .

Dr. Bakonyi ibor
elnök
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