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Dr. Szili %atalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/149 .

Tisztelt ElnőkAsszony!

A Magyargőztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, T/I220. számú tőrvétryjavaslat
költségvetési előirányzataihoz -a Házszabály 94. ~-óban`, 102. fi-a (1) bekezdésében (121 . ~-u
(7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

-A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, atörvényjavaslat .. . . . . ~ (.. . . ..) bekezdés ......) pontjánaka következőmódosítását

(elhagyását/kiegészítését`)javasolom:

- A törvényavaslat 2003. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített államipénzalapon társadalombiztosításpénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentésétjavasolom:

~~ A Hsz. 120. § (3) bek alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot. Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2003. évi költségvetési el őirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-

TÁS

XXI I Pénzegyminisztérium
19 Vállalkozások költségvetési befizetései

5 Játékadó bevétel 47 763,6 +830,0 48 593,6

XXIV Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

6 Totó játékadóból származó támogatás

7 Sportlétesítmény-fejlesztési program 380,0 +120,0 500,0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 380,0 -+120,0 500,0
XXIV Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

5 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

2 Szabadidősport

2 A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos
játékok játékadójából származó támogatása

530,0 +470,0 1 000,0

1 Működési költségvetés - -

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 530,0 +470,0 1 000,0

XXIV Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

5 Fejezeti kezelése előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

8 Bukmékeri rendszere fogadások játékadójából származó
támogatás

210,0 +240,0 450,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 210,0 +240,0 450,0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás lüntelhetófel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét Is módos/tan/ szükséges). A kiadásokat, bevételeket és támogatSsokat rész/etető melléklet módosítósára irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslatmás
mellékleteivel. A részelőirányzatokat, normatívákat tartalmatá mellékletek összeJü~¢~¢ésben állhalnak a kiadásakor, bevételeket (fámautósokat) részletezőmeUékletekke~ továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel I



Indokolás

A Gyermek-, ifjúsági és Sportminisztérium költségvetésének 3 ún. felülrő l nyitott előirányzata
van, amelyeknek a tényleges teljesülését nem a költségvetési törvény által becsült bevételi szint
határozza meg, hanem a forrásként szolgáló szerencsejáték bevételek tényleges teljesülése .

A 2001 . és 2002. évekre szóló (kétéves) költségvetési törvény elfogadása után vált
nyilvánvalóvá, hogy a bevételek jóval a korábbi években tervezettek felett teljesült . A
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány forrásaként szolgáló bevétel - a sorsolásos játékok
játékadójából származó támogatás - már 2000-ben az előirányzott 530 millió Ft helyett 963.7
millió Ft összegben teljesült . Ugyancsak 2000-ben a bukmékeri rendszerű játékok játékadójából
származó támogatás is 402.4 millió Ft összegben teljesült a tervezett 210 millió Ft helyett.
Ugyancsak jelentősen magasabb összegen teljesült a totó játékadójából a labdarúgás
utánpótlás nevelésre fordítandó címkézett támogatás is . Az itt a 2000 . év adataival illusztrált
folyamatok tovább folytatódtak 2001-ben, sőt a 2002. év id őarányos végrehajtási adatai is
megerősítik a tendenciát.

A Kormány által benyújtott 2003. évi költségvetési törvényjavaslat nem veszi figyelembe a
tényleges teljesüléseket, hanem a valósággal köszönőviszonyban sem lévő tervszámokat becsli
bevételként a 2003. évre is . Egy idősoros interpoláció alapján megállapítható, hogy a Gyermek-
, Ifjúsági és Sportminisztérium 2003. évi költségvetési bevételi főösszege - ennek a három
szerencsejáték játékadó bevételi forrástöbbletnek az összesített hatásaként - mintegy 830
millió Ft összeggel nagyobb lesz, mint ami a javaslatban szerepel . A megalapozott
költségvetési tervezés elve megköveteli a javaslat ezen hibáinak korrigálását, amelyet a
módosító indítvány elfogadásával tehet meg az Országgyűlés.

Ennek alapján javasolom megemelni
"

	

a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó
támogatás kiadási és támogatási előirányzatait 530 millió Ft összegről 1000 millió Ft
összegre ;

"

	

a totó játékadójából származó támogatás kiadási és támogatási előirányzatait 380 millió Ft
összegről 500 millió Ft összegre ; illetve

"

	

a bukmékeri rendszerű játékok játékadójából származó támogatás kiadási és támogatási
előirányzatait 210m Ft összegről, 450 millió Ft összegre .

A módosítások együttes hatásaként a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium fejezet
támogatási és kiadási előirányzata összesen 830 millió Ft összeggel nő anélkül, hogy az más
területekről való elvonást keletkeztetne vagy a költségvetés pozícióját egyéb módon rontaná .

Budapest, 2002 . év november hó 13 . nap

dr.
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