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Dr. Szili Katalin Asszonynak,
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Helyben

terjesztek elő.

T/1220/750 .

Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, Tl1220. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-óban*, 102. §-a (1)
bekezdésében* (121. §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat - alábbiakban jelzett - költségvetési előirányzatának
(előirányzatainak) változásaként, a törvényjavaslat .. . . . . §. (. . ....) bekezdés .. . . ..)
pontjának a következő módosítását* (elhagyását/kiegészítését) javasolom:

Módosító javaslat!

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

+~- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

T MOGA-
TÁS

X Miniszterelnökség

9 Fejezeti kezelése előirányzatok

2 Célelőirányzatok -

16 ~ Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -120,0 1280 .0

I

M űködési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 -120,0 1280.0

XXIV Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

5 Fejezeti kezelése előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

7 Egyéb sporttámogatási előirányzatok

7 Sportlétesítmény-fejlesztési program 2 030,0 +120,0 2150.0
1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 150,0 150,0
2 Felhalmozási költségvetés

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 880,0 +120,0 2000.0

Megjegyzés: aformanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástál elválasztGatatlan előirányzat-módosúbs tAntetlretőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összeJi7ggésben az előirányzatlroz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges). A kiadásokat bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módos/tósára irányuló javaslat összejLggésben át/hat a törvényjavaslat más
mellékleteivel A része/bírán zatokat normaduókat tartalmazó mellékletek össze ésben álliratnak a kiadósokat, bevéte%ket támo arásokat részletező mellékletekkel, továbbá a normaszöv ben szere !á rendelkezésekkel



Budapest, 2002 . év november hó 20. nap

Glattfelder Béla ~z

Kosztólanyi ~ én s

Varga József

Indokolás
A Sportlétesítmény fejlesztési programhoz kerülő 120 millió forintot új kézilabda csarnok
építésére kellene fordítani Soroksáron .

Soroksár 23 ezer lakosa számára a téli hónapokban kevés a testedzési lehetőség. Öt általános
iskolában egy-egy kisméretű tornaterem áll rendelkezésre jelenleg . Az önkormányzat a
kézilabdázás iránti igény miatt az STE sportpálya területén egy szabványos, könnyűszerkezetes
kézilabda csarnokot kíván építeni, aminek a megépítéséhez jelenleg nincsen elegendő forrása .
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