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Módosító javaslat

A Magyar Köztársaság 2006 . évi költségvetéséről szóló, T/17700 . számú törvényjavaslat költségvetési
előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő .

A törvényjavaslat 2006 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített állami
pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti - növelését, illetve
csökkentését javasolom .



Javaslat a 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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XI BELÜGYMINISZTÉRIUM

20 Nemzeti Sporthivatal

6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények
működési támogatása

2 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

10 Fedett uszoda kialakítása a Csepeli Strandfürdőn 0,0 +500,0 500 0

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +500,0 500 0

X MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatása 5438,0 -500,0 4938,0

1 Működési kőltségvetés 4,7

1 Személyi juttatások 3732,1 -320,0 3 412 1

2 Munkaadókat terhelő járulékok 1 166,6 -180,0 986 6

Megiegyzés: a formanyomtatványon tartalnülag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítós tüntethető fel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekke4 továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



Budapest, 2005 . október 30

INDOKOLÁS

Csepel vezetése és a Papírgyár privatizátora évekkel ezelőtt hagyta bezárni, majd műszakilag és építészetileg
tönkremenni a korszerű, fedett, verseny- és gyermekmedencés, gőzfürdős, szaunás papírgyári uszodát. Azóta a
csepeliek nem tudnak ősztől tavaszig uszodába járni, pedig évek óta ígérik nekik minden választási
kampányban. Most itt az alkalom ennek pótlására, olcsóbb megoldására . A helyi önkormányzat tárgyalásokat
folytat a Csepeli Strandfürdővel egy fedett medence, illetve a hozzátartozó öltözők kialakításáról . A
megvalósításhoz csak a pénz hiányzik . A központi költségvetésből ezt most megkaphatják a csepeliek .

P

Németh Szilárd
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