
Helyben

Országgyűlési képviselő

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

T/5601/203 .

Tisztelt Elnök Asszony!

Módosító javaslat!

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

módosító javaslatot

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2004. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés,

elkülönített állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés

szerinti - kiegészítésétjavasoljuk.
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Javaslat a 2003. évi költségvetési előirányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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+i- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
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TÁS KIADÁS BEVÉTEL
TAMOGA-

TÁS

XXIV Gyermek- Ifjúsági és Sportminisztérium

2 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló

3 Ut npo Iás-nevelési feladatok támogatása

1 Sportágfejlesztés - SPORT XXI . program

I Működési költségvetés 1200,0 (1200,0) 12000

1 Labdarúgás 510,0

2 Atlétika 200.0

3 Kosárlabda 103,0

4 Tenisz 30,0

5 Kézilabda 103,0

6 Kajak-kenu 104,0

7 Vívás 100,0

8 Vízilabda 50.0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemesben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tüntethető jel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az elbirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletező melléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat ttsás mellékleteivel A
rérzelóirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletező mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel
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Indokolás

A sportágfejlesztés támogatási keretének változatlanul hagyása mellett javasoljuk az érintett sportágak
nevesítését a költségvetésben, kiegészítve az fejezet indokolásában felsorolt sportágakat a vízilabdával és
a vívással. Ez a két sportág világversenyeken bizonyította eredményességét, öregbítve Magyarország
hírnevét.

A nevesített sportágakhoz javasoljuk rendelni a támogatás összegét, a táblázat szerinti elosztásban .

Budapest, 2003 . október 31 .
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