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Dr. Szili Katalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben

terjesztek elő.

T/1220/151 .

Tisztelt Elnők Asszony!

módosító javaslatot

Módosító iavaslat!

A Magyargőztársaság 2003. évi kőltségvetéséról szóló, T/I220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában`, 102. ~-a (1) bekezdésében` (121 . ~-a
(7) bekezdésében`) foglaltaknak megfelelően -

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)

változásaként, a törvényjavaslat .. . . .. ~ (. . . . . .) bekezdés ......) pontjának a következőmódosítását`

(elhagyását/kiegészítését`)javasolom:

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

elkülönített államipénzalapom társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - növelését, illetve csökkentését javasolom :

nts

`~ 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 .



Javaslat a 2003 . évi költségvetési elSirányzatok módosftására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XIII . Honvédelmi Minisztérium

2 Magyar Honvédség

1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 110 860,6 -4 000,0 106 860,6
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 47 599,6 - 4 000,0 43 599,6

XXIV. Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

5 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

7 Sporttámogatási célelőirányzatok

6 Labdarúgó stadionok és létesítmények fejlesztése 0,0 +4 000,0 4 000,0

1 M(iködásiköltségvetés

3 Dologi kiadások 0,0 +200,0 200,0

2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,0 +3 800,0 3 800,0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmllag-logikailag dsszetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tQruethető jel (a kiadás ndvelésével vagy csdkkentésével dsszeJllggésben az előiráiryzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegéf Is mbdosltanl szUkságesJ. A kiadásokat, bevételeket ás támogatásokat részletező melléklet módosftására irányuló Javaslat dsszeJltggésben állhat a tdrvényJavaslat más
mellékleleiveL A része163rányzatokat, normaUvákat tartalmazó mellékletek dsszeJ111eKésben állhatnak a kiadások~~`r:~~%~a'i~`r%'rfxi<<>%:hatásokat) részletezómeUékletekkel, továbbáanormaszdvegben szereplőrendelkezésekkel



Budapest, 2002. év november hó 13. nap

dr.

3
Indokolás

A diáksport, az utánpótlás-nevelés, a szabadidősport és a versenysport mind komoly
lehetőséget nyújtanak az egészséges életmód kialakítására, a szabadidő hasznos
eltöltésére . Ezekhez viszont alapfeltételként biztosítani kell a megfelelő állapotban
lévő sportlétesítményeket .
A labdarúgó stadionok és létesítmények fejlesztésének programját a Gyermek-,
Ifjúsági és Sportminisztérium 2003-as költségvetési javaslata leállítja . Ezzel útját állja
annak, hogy befejeződhessen ez a három éves program . A Medgyessy-kormány
ezzel számtalan megkezdett, illetve előkészített rekonstrukciót állít le .
A labdarúgó stadionok átépítése nem halasztható el, mert az elmúlt évtizedekben
baleset és életveszélyessé váltak legkiemelkedőbb sportlétesítményeink.
Amennyiben nem folytatódik a program, akkor sorra kell bezárni őket, illetve
szektorokat elzárni a közönség elöl .
Mind a labdarúgás népszerűsége, mind tömegbázisa alapján a magyarországi
létesítményhelyzetet állami segítséggel kell javítani, megújítani.
Ráadásul a stadionrekonstrukció megvalósításához szükséges önerő vállalásakor,
az önkormányzatok is kifejezték szándékukat, hogy a felnövekvő nemzedék
egészséges életmódra nevelésének, a sportfeladatok felvállalásának prioritást kell
kapnia .
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