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T/1220/150 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító iavaslat!

A Magyargőztársaság 2003. évi költségvetésérőlszóló, T/1220. számú tőrvérryjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-óban`, 102. fi-a (1) bekezdésében` (121. fi-a
(7) bekezdésében)foglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat ...... ~ (..... .) bekezdés ......) pontjának a következő módosítását

(elhagyását/kiegészítését`)javasolom:

-A törvényjavas1at200.i. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített államipénzalapon társadalombiztosítóspénzügyi alapjai) - a túloldati részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom:

mkt

~~ A Hsz. 120. § (3) bek alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenkénti
ónszegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosftó) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .



_2_
Javaslat a 2003. évi káltségvetési el őirányzatok módosítására

(Millióforintban, egy tizedessel)
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XI Belügyminisztérium
23 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

5 Normatív, kötött felhasználású támogatások

1 Kieg. támogatás egyes közokt . felad . ellát.

5 Diáksporttal kapcs . felad. térít. 1 638,0 +409,5 2 047.5

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Célel őirányzatok

87 Térség- és település-felzárkóztatási célelőir. 12 000,0 -409,5 11 590 .5
1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 199,7

2 Munkaadókat terhel őjárulékok 385,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalm . kiadások 10 415,3 -409,5 10 005.8

Megjegyzés : aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tRntethetBjel (a kiadós növelésével vagy csökkentésével ősszeJi?ggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagya támogatás összegét Ls mádosltanl szakcéges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmellékletmódosítására irányulóJavaslat összeJilggérben állhat atörvéttyJavaslat más mellékletelvet A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összeJJIRXésben állhatnak a kiaddcok~b bevételeket (tán+;tatásokat) részletező mellékletekkel; továbbáanormaszövegben szereptó rendelkezésekkel



Budapest, 2002. november 18.

- Az előzőekben részletezettekkel összefüggésben, a törvényjavaslat 8. számú melléklete US.

pontjának a következő módosításátjavasolom :

8. számú melléklet

U5. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása
FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

[1200] 1500 forindtanuló

Indokolás

A gyerekek számára az iskolai intézményes sporttevékenység az aktív életmód kialakításának
egyszeri és megismételhetetlen lehetősége. Sport, testedzés nélkül fiataljaink gyengébbek,
betegségekre hajlamosabbak lesznek.
Az elmúlt három évben a diáksporttal kapcsolatos feladatokra vonatkozó normatív támogatás
kötött felhasználásúvá vált, ezzel garantálva, hogy a forrásokat ténylegesen a fiatalok
sporttevékenységére fordítsák. A sporttevékenység költségei (bérleti díjak, sporteszközök stb .)
folyamatosan emelkednek . Ezért indokolt ennek a normatívának olyan mértékű emelése, amely
legalább a jelenlegi színvonal fenntartására elegendő.
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