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Módosító iavaslat

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 Csepel SC központi és evezős létesítményei 0,0 +200,0 200 0
korszerűsítésének megkezdése

2 Felhalmozási költségvetés

4 Kormányzati beruházás 0,0 +200,0 200 0

XXV INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM

1 Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása 2149,1 -200,0 1 949 1

1 Működési költségvetés 166,2 166,2 166,2

1 Személyi juttatások 1060,0 -67,0 993 0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 313,3 -33,0 280 3

3 Dologi kiadások 1432,4 -100,0 1332,4



INDOKOLÁS

A Csepel SC 1912 óta működik a munkáskerületben . Még ma is 12 sportágban van jelen
versenyzői, utánpótlás csapatai révén . A Csepel SC hazánk olimpiai pontszerzésében a
második helyen áll, több olimpiai, világ- és Európa bajnokot adott a nemzetnek . De, Csepel
SC pályáit az iskolai és tömegsport események alkalmával is használják . A mára teljesen
lerobbant és elavult központi és evezős (kajak-kenu) létesítményeire az utóbbi években
egyetlen fillér fejlesztési összeg sem érkezett. Az épületek energiatakarékos átalakítása
(fűtés-, világítás-, nyílászáró korszerűsítés), az atlétika pálya felújítása, külső-belső festés, a
kor követelményeinek magas szinten megfelelő belső tér és versenypályák kialakítás
elengedhetetlen. Ennek hiányában az eddig, évtizedek óta befektetett anyagi és szellemi
energiák fognak elveszni, a csepeli tömeg - és élsport, pedig tönkremegy, elvész. A csepeli
önkormányzat képtelen segíteni az évek óta kompoly anyagi gondokkal küzdő, a vagyont
tulajdonló és kezelő Csepel SC Alapítványon. A Csepel SC korszerűsítésének támogatása új
lendületet adhat Csepel sportjának, sőt az egész kerület hasznára lehet az így már hazai és
nemzetközi sportrendezvények lebonyolítására alkalmassá tett létesítményeivel . Ne feledjük :
„A sport egyaránt szolgálja a nemzet egészségét és a nemzet dicsőségét."

Budapest, 2005 . november 3 .
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