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Tisztelt ElnőkAsszonyl

A Házszabrliy 94. § (1) bekezdése és 102. § (1) bekezdése alapján a Sport )W. Ne tr
Sportstratégiáról szótó 11/25'19, számú határozati javaslathoz (a továbbiakban: Javaslat) a
következő

bizottSdgt nxódosdtó javaslatot
terjesztem C76.

A Javaslat „IV_ 2. A SPORT FELTtTELRENDSZERÉNEK FEMESLT1SE', „2 .
Finanszírozási koncepció" pontja az alábbiak szerint mödosul:

„A Stratégiában foglaltak megvalósításával együtt járó - a kétéves cselekvési pragrmm okban
az aktuális prioritások figyelmibe vételével meghatározandó célkitűz k elme AWekében -
forrisbövítési " ._ t •
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szúkséacsscla Konvergencia Pragsacnxpal párhuzamosan 2008-ban a #inanszirozás
hatékonyabbá tételével, átstrukttrrálás3éval, racioaal#zátásával túrténfk) . Azoknak a
mindenköri rendelkezésre áI1ó forrásoknak, amelyeket rxerxa kózvetlenúl veacseny- és
utánpótlássportra, nem diák- és szabadidősport f nAnSZirozásra és nem létesítményfejlesztésre
fordítunk, hanem az azon felül 1év$ feladatokat érintik (póldául: sporteredmények elismerése,
ösztöndíjak, sportszervezetek támogatása, sportaggi gúgy támogatás, áappirtgellenes harc,
stb.), hatékonyabb felhasználásával, racionalizálásával jelmttSs teljesítményjavulás érható el."

Indokolás
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F3irottsáaimódosítóiavaslat

Az elmúlt években a központi költségvetés sportcélt szakmai elSirányratai rendszerint
$lulterveaetteket voltak, a feladatellátás csak pótlólagos évkőzbcsai, t6bbségébern evvégi
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c szeri és nagy ü zogű c16írúny=- tcsvportosítással volt biztosíthatd . Ez a gyakorlat
azonban nem teszi lehetővé a Stratégiában foglalt hosszú távú lkitűzcsck megvalósítását, a
kiszárnfthatá, stabil, trrvezhett és normaöv módon garantált feladateIiátást .

Budapest, 2007, június S.

éti»ki Erik
elnök
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