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Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséróZ szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában, 102 . ~-a (1) bekezdésében foglaltaknak
megyelelően -

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,
elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés
szerinti - növelésétjavasolom :



_2_
Javaslat a 2003. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+/- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XI Belügyminisztérium
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

25 Sportfeladatok +20 000,0 20 000,0

XXII Pénzügyminisztérium

20 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó 1 587 000,0 +20 000,0 1 607 000,0

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-Ingfikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlarr előirányzat-módosítás tüntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben aZ eló~rányzathoz
kapcsolódó bevétel Avagy a támogatás összegét ismódosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslatmás mellékletefiveL
részelőarán Zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ú ésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket támo atásokat részletez ő mellékletekkel, továbbá a normasZÖVe ben szere lőrendelkezésekkel



3. számú melléklet
�Települési sportfeladatok :

Fajlagos összeg : 200 Ft/lakos

- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 3. számú melléklete

kiegészítését*) javasolom :

Indokolás

Az önálló sportnormatíva meghatározása szükséges, jelezve az önkormányzatok ilyen irányú kötelező
feladatainak fontosságát is .
Nem fogadható el, hogy a települési általános normatívába tartozzon, amely elsődlegesen kommunális
célzatu .

Budapest, 2002 . november 19 .
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