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Tisztelt Elnök Asszony!

AMagyar Köztársaság 2003. évi költségvetéséről szóló, Tl1220. számú
törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában~, 102. §-a (1)
bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

terjesztek elő.

módosító javaslatot

- A törvényjavaslat - alábbiakbanjelzett - költségvetési előirányzatának

(előirányzatiénak) változásaként, a törvényjavaslat .. . . .. §. (... . . .) bekezdés .... ..)

pontjának a következő módosításá fa (elhagyását/kiegészítését) javasolom:

Módosító javaslat!

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

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi 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 elöirányzatok módosítására
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ELŐIRÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT-MODOSITAS

+~ MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

TÁMOGA-
TÁS KIADÁS BEVÉTEL

THMOGA-
TÁS

X Miniszterelnökség
9 Fejezeti kezelése előirányzatok

2 Célelőirányzatok

16 Ünnepi rendezvények támogatása 1 400,0 -320,0 1080.0
1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 1 400,0 -320,0 1080 .0

XXIV Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium

5 Fejezeti kezelése előirányzatok

2 Sporttámogatási előirányzatok

7 Egyéb sporttámogatási elöirányzatok

7 Sportlétesítmény-fejlesztési program 2 030,0 +320,0 2 350 .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 +320,0 2200.0

Megjegyzés : ajormanyonrtatvbnyon tartalmilag-logikailag összefaKOZó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirbnyzat-módosítás tGntetlretőJel (a kiadós növelésével vagy csökkentésével az
kapcsolódó bevétel

összeJllggésbex elbiráxyzatlroz
vagy a tbmogatás ősszegét is módosftanl szükséges). A kiadásokat; bevételeket és támogatásokat résrletező melléklet módosítbsbra irányuló javaslat összeJitggésben állhat a törvényjavaslat arás

mellékleteivel. A részelőarán zatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek össze ésben álliratnak a kiadásokat, bevételeket Ibmo utósokat részletező mellékletekkel, tovbbbá a normaszöve ben szere lőrendelkezésekkel



A Sportlétesítmény fejlesztési programhoz kerülő 320 millió forintot új csepeli uszoda építésére
kellene fordítani .

A Csepeli papírgyár elavult uszodája a privatizációt követően bezárt . Ezzel előállott öt évvel
ezelő tt az a helyzet, hogy Csepel, Pesterzsébet, Soroksár összesen 180 ezer lakosának
nincsen uszodája . Jelenleg az iskolai úszásoktatás nem oldható meg maradéktalanul a
tanuszodában . A lakosság igényli a lehetőséget . Az építendő uszoda számára több alkalmas
elhelyezés mellett a Pesterzsébeti Strand és Gyógyfürdő területére készült tanulmányterv . Ez
az elhelyezés közeli a csepelieknek is és a Ráckeve-Soroksári Dunaág partjának fejlesztéséhez
is illeszkedik .

Budapest, 2002 . év november hó 20. nap

Dr. Deutsch Támás
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