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Módosítólavaslat!

Dr. Szili %atalin Asszonynak,
az Országgyűlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnők Asszony!

A Magyar %zíársaság 2003 évi kőltségvetéséról szóló, T/1220. számú törvényjavaslat
költségvetési előirárryzataihoz - a Házszabály 94. ~-ában`, 102. ~-a (1) bekezdésében (121. fi-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően módosító javaslatot
terjesztek elő.
- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának (előirányzatainak)
változásaként, a törvényavaslat ...... ~ (......) bekezdés ......) pontjának a következő módosítását
(elhagyásái/kiegészítését~) javasolom:
«. ....

é......................... .. . . .... .................. .. .. .. .. . . . .. ......... . . . .... ...................... .. . . . ........................ . ............ . . ..

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

elkülönített államipénzalapoly 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, összegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés áitalános tartalékának összegére
kizárólag a Költségvetési biwttság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni.

_2_

Javaslat a 2003.
Feje- C lm
zet szá
szá
m
m

Alcím
Fejezet
szám Jog- J ogneve
Elö~r
.
címKicsop
csop
emel
szaim t ei .
m
szá
szá
m
m

Clm
név

sz9

Alcím
név

évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

Jog cím- Jogclm
aéP .
név

Elóir.
csop .
név

Kiemelt
ell3irányzat neve

KIADÁS
X

EL I

ELŐIRÁNYZAT

BEVÉTEL

TAMOGATÁS

KIADÁS

(Millió forintban, egy tizedessel)

YZAT-M DOS T
+/-

BEVÉTEL

TAMOGATÁS

MÓDOSfTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS

BEVÉTEL

TÁMOGATÁS

Miniszterelnökség
9

Fejezeti kezelése elöirányzatok
2

Célel őirányzatok
16

Unnepi rendezvények támogatása
1

1 400,0

- 1 200,0

200,0

M űködési költségvetés
3

XXIV

Dologi kiadások

1 400,0

- 1 200,0

200,0

Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium
5

Fejezeti kezelés ű elöirányzatok
2

Sporttámogatási elő irányzatok
7

Egyéb sporttámogatási el őirányzatok
7

Sportlétesítmény-fejlesztési program
1

2 030,0

+1 200,0

3 230,0

Működési költségvetés
5

2

Egyéb meködési célú támogatások, kiadások

150,0

150,0

FelhalmozSsi költségvetés
3

Egyéb intézményi felhalmozási kiadások

1 880,0

+1 200,0

_
3 080,

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag DsszetaKozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítós tpntethel6jel (a kiadás nővetésével vagy csökkentésével összeJllggésben az el~rányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatSs összegéf !s mádosltanl szükséges). A klad8sokat, bevételeket és tSmogatSsokat részletező' melléklet módosítására irányulójavaslat összejllggésben állhat a törvényjavaslat más
mellékleteivel A részelőirányzatokat, normatavúkat tartalmazó mellékletek összejltr~=.késben állhatnak a kiadásoké bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkelz továbbd a normaszllvegben szereplő rendelkezésekkel

Indokolás
A sportlétesítmények fejlesztési program keretében a polgári kormány elindította a
tornacsarnokok és az uszodák építését . Ennek keretében az ország 6-8 városában kell építeni
hat-nyolcezer fős, többcélú sportcsarnokot . Ez elengedhetetlen feltétele a magyarországi
látványsport üzleti átalakulásának (kosár-, kézi- és röplabda) . Ezen kívül azokban a vidéki
városokban, ahol nincs, szükséges építeni akkora fedett csarnokot, amely gazdaságosan
üzemeltethető .
A polgári kormány uszodaépítési programjának folytatása a jelenlegi helyzet jelentős javulását
idézte volna elő . Hiszen az Európai Unióhoz való kapcsolódás küszöbén elfogadhatatlan, hogy
nem a legmagasabb egészségügyi és esztétikai elvárásoknak felelnek meg uszodáink és
strandjaink .
Nem engedhető meg, hogy gyermekeink fertőző vízben tanuljanak úszni, hogy bárki, aki az
úszás segítségével kíván kikapcsolódni, gyógyulni, szórakozni, ne a leghigiénikusabb közegben
tehesse ezt meg.
Nem tartható állapot hogy úszó és vízilabda szakosztályok kényszerülnek méltatlan,
egészségtelen környezetbe .
Az úszás mind a versenysport, mind pedig a szabadid ő-eltöltés szempontjából alapsportág .
Ezért nem szabad késleltetni annak a célnak a megvalósítását, hogy minden megyei jogú
városban legyen egy modern uszoda, minden kisebb városban legyen legalább tanuszoda .
A kormány feladata, hogy támogassa az önkormányzatok korszerű sportcsarnokok és uszodák
építésére irányuló szándékát.
Miután az önkormányzatok saját ereje nem elég ezeknek a fejlesztéseknek a
megvalósításához, csak úgy valósítható meg az egész országra vonatkozó program, ha az
elkövetkezendő évben állami segítség biztosításával a központi költségvetés segíti az
önkormányzatokat.

Budapest, 2002. év november hó 18 . nap
~F?F~_ ő ETT

dr. Deutsch Tamás

Fehérvári mamás

2002 NOV 2 4.

\~~~`v, ~~
Birkás Tivadar

~3yürk András

Zsigó Róbert

Csereemué Páter
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