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A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves
kereteiről szóló T/5601 . számú törvényjavaslat költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály
94. §-ában, foglaltaknak megfelelően -

Kapcsolódó módosító javaslatot
(a T/5601/1773 . Számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

A törvényjavaslat 15.§ (5) bekezdésének következő módosítását javasolom :

„15 .§ (5) A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által alapított közhasznú társaságok
vagyonkezelésében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel - a köztartozások
és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően - 4000,0 millió forint
összeghatárig kizárólag a Magyar Állam tulajdonában és a Gyermek-, Ifjúsági és
Sportminisztérium felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy az általa alapított
közhasznú társaságok vagyonkezelésében, illetve kincstári vagyonkörbe tartozó, továbbá
helyi önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő sportlétesítmények
működtetésére és fejlesztésére, rekonstrukciójára (beruházásaira), valamint kincstári vagyonba
kerülő sportcélú ingatlanok vásárlására használható fel ."

Indokolás

Az állami sportvagyon működtetésének és kezelésének intézményrendszere - az Állami
Számvevőszék 2002 . évi jelentésében is megfogalmazottaknak megfelelően - folyamatos és
jelentős mértékű állami támogatást igényel. A támogatási igény évről évre történő
növekedésének egyik alapvető oka az állami vagyonkezelésbe vont sportlétesítmények
körének bővülése (p1 . : Dunaferr sportingatlanok). Ebből adódóan indokolt és szükséges a
sportvagyon értékesítéséből származó bevétel felhasználási lehetőségének - a fejlesztés,
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beruházás és vásárlás mellett - a működtetési feladatok ellátására történő kiterjesztése . A
módosító javaslat további előnye, hogy ezáltal a sportvagyonnal történő gazdálkodás
forrásszükségletének - illetve egy részének - biztosítása nem a többi állami feladat
költségvetési támogatásának terhére történik, hanem a vagyongazdálkodásból származó
bevételből .
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