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Tisztelt Elnök Asszony!

A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 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)

Megjegyzés: a formanyomtatványon tanalmilag-fogi at ag összetar oz , r sze emel en e

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

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

12 Nemzeti Sporthivatal

6 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

1 Sport XXI : Létesítmény- fejlesztési Program 60,0 -60,0 0_

I Működési költségvetés

I Személyi juttatások 30,0 -30,0 0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 10,0 -10,0 0

3 Dologi kiadások 310,0 -310,0 0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1829,0 +290,0 2119.0

X Miniszterelnökség

12 Nemzeti Sporthivatal

1 Nemzeti Sporthivatal igazgatása 732,9 +60,0 792 9

1 Működési költségvetés

I Személyi juttatások 420,8 +30,0 450.8

2 Munkaadókat terhelő járulékok 130,1 +10,0 140 1

3 Dologi kiadások 210,2 +20,0 230 2

	 - __. ._ _._..___ . .-.6d. I.A~ .n ..-#fi .oM f.1 i 47adóc nA.-McOvol vnov ncBkkentécével ősszettlneésben az előirányzathoz



Budapest, 2004 . december .
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Indokolás

A Sport XXI Létesítményfejlesztési Program 2005 . évi feladatainak lebonyolítását ténylegesen a
Nemzeti Sporthivatal szervezeti rendszerében működő iroda végzi, ezért a működési
költségvetésüket, támogatásukat az NSH Igazgatásában célszerű megtervezni. Az átrendezés csak
a költségvetési támogatást érinti, változatlanul megmarad a Sport XXI Létesítmény-fejlesztés
Program fejezeti kezelésű előirányzat, az a hatályos jogszabályok értelmében kizárólag
sportlétesítmények fejlesztésére szolgálhat!

Dr . Bakonyi Tibor
elnök
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