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Tisztelt ElnökAsszony!

A Magyar Kn"ztársaság 200á. évi kő s#égveáés&ó7 szvló, TI] 7700. számú tönFényjavaslat költsék-
vetési előirányzataihoz a Házszabály 94. §~óban, 102. SS-a (I) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az
1jjüsági és sportbizotudc

módosító javaslatot

terjeszt elő.

1 . A törvényjavaslat 3I számú mellékletének 1 . a) pontja az alábbiak szerint módosul :
„1. Telepillési önkormányzatok feladatai

a) Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

1400 forint/fő,

de településenként legalább 1 500 000 forint azonban ahol a lakosság szárra nem éri el az 500 főt,
ott községenként legfeljebb 5 000 000 forint .

A települési cinkormányzatot lakosságszám alapjdn illeti rneg a hozzájiwulás kötelező alapfeladataihoz,
valamint szolgáltatásai megszervezéséhez . Ide tartoznak [kFAIdabsenj aa telepíll6s-üzemeltetési, #17
igazgatási, valamint a sport, igv,IcWnt5sen a diáksporttal kapcsolatos feladatok."

2. A törvényjavaslat 3 . számú mellékletének á_ a) pontja az alábbiak szeríni módosul :
„4. Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai
a) Igazgatási és sportfeladatok

FAJLAGOS ÖSSZEG:

	

163 forint/fő
A megyei, fővárosi önkormányzatot lakosságszám alapján illeti meg a hozzájarutlás igazgatási, területi
bonvédelmi igazgatási, területfejlesztési informatikai feladatainak ellátásához, valamint a sport , így
külOndsen a diáksporttal .,pcsolatas feladatok megszervezéséhez ."

Bizottsági mádositb javaslat!
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1ndoko1ás

Az Ifjúsági és sportbízottság már a 2005, évi ki ltségvetés vitája során is kifejezte egyet nem értését aa di-
áksport normatíva, mint kötött felhasználású normatíva megszüntetése okán . A bizottság fontosnak tartja
a helyi cinkormányzatok normatív hozzájárulássá, közében a diáksporttal kapcsolatos :feladatok kiemelését.
A módosító javaslat nem érinti a 3 . sz. melléklet 15-22 . pont alatti normatív hozzájárulásokhoz fűzött
érteimezö rendelkezéseket, mely jogcímeken ugyancsak támogatható a közoktatási intézményekben a
diáksport_ , módosító javaslat elfogadása esetén bí5vúlnének tehát azok a jogcímek, amelynek révén az
önkormányzatok támogathatják a fiatalok egészségmegőrzésének garanciáját, az iskolai és diáksportot .

Budapest, 2005 . december 7 .

Bakonyi Tibor
elnök
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