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Módosító javaslat!

A Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséró7 szóló, T117700. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) 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 csökkentésétjavasolom :



a Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értendő .
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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

1 Sporttevékenység támogatása

4 Versenysport támogatása 2171,8 +285,0 2456,8

1 Működési költségvetés

3 Dologi kiadások 135,8 135,8

5 Egyéb működési célú kiadások, támogatások 2036,0 +285,0 2321,0

XI. Belügyminisztérium

20 Nemzeti Sporthivatal

6 Sportági szakszövetségek, sportesemények, sportlétesítmények
működési támogatása

3 Kiemelt hazai rendezésű, illetve biztonsági kockázatú
sportesemények támogatása

1 Kiemelt biztonsági kockázatú sportesemények támogatása 285,0 -285,0 0,0

1 Működési költségvetés

1 Személyi juttatások 200,0 -200,0 0,0

2 Munkaadókat terhelő járulékok 65,0 -65,0 0,0

3 Dologi kiadások 20,0 -20,0 0,0
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Budapest, 2005 . november 3.

Sisák Imre

Magyar Demokrata Fórum
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Indokolás

Elfogadhatatlan, hogy a 2006 . évi költségvetésben a versenysport támogatására mindösszesen 2 171,8
millió forint szerepel . Már a 2004 ., valamint a 2005 . év során sem volt elegendő a feladatok ellátásához a
központi támogatás, a sportegyesületek számára juttatott pénzeszközök csupán a válságmenedzselést
szolgálták. Annak érdekében, hogy a jövőbeni világ- és európai versenyeken, illetve a 2008-as pekingi
olimpián a magyar sport a hagyományokhoz hűen szerepeljen további források biztosítása szükséges az
élsport számára. A kiemelt kockázatú sportesemények biztosítása rendészeti feladat, javasoljuk, hogy a
kormány térjen vissza a korábbi gyakorlathoz, utalja a Belügyminisztérium hatáskörébe e feladatot, s a
felszabaduló pénzeszközt a magyar sport jövőbeni sikereinek biztosítékaként csoportosítsa át a
versenysport támogatására.
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