
Az Országgyű lés
Sport- és turisztikai bizottsága

Kapcsolódó módosító javaslat !

Dr. Szili Katalin asszonynak,
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

A Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséró7 szóló, T/3860. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően – a következő

kapcsolódó módosító javaslato t

(T/3860/382. számú módosító javaslathoz kapcsolódva)

terjesztjük elő.

- A törvényjavaslat 2008. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönítet t

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti – növelését,

illetve csökkentését javasolom:
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Javaslat a 2008. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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ELŐIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS

+/ MÓDOSÍTOTT ELŐ IRÁNYZAT

KIADÁS BEVÉTEL
TÁMOGA-
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XI Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériu m
12 Fej ezeti kezelésű elő irányzato k

26 Sporttevékenység támogatása
24 Kisebbségi sporttevékenység támogatás a

1 Farkas János Alapítvány támogatása +4 4
1 Működési támogatá s

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások ±4 4

XI Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériu m
12 Fej ezeti kezelésű elő irányzato k

26 Sporttevékenység támogatása
3 Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok 196,4 -4 192,4

1 Működési költségveté s
5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 135,7 -4 131,7

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan el őirányzat-módosítás tllntethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az előirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletezőmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletez ő mellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.

Az elkülönített állami pénzalapok tekintetében támogatás helyett egyenleg értend ő.
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Indokolá s

Számos sporttámogatási forma és forrás közül hiányzik a kisebbségi sporttevékenység támogatása . Az
1992 óta m űködő Farkas János Alapítvány a roma fiatalok sportolását támogatja, sikerrel . Az elmúlt 1 5
évben több mint 10.000 roma fiatalt mozgósított a Farkas János Alapítvány . Legutóbb a Brazíliában
megrendezett világkupán első helyezést ért el az alapítvány által támogatott roma-utánpótlás futball
válogatott, és hasonló eredményt értek el a helsinki világkupán is, ahol 31 éve magyar csapat ilyen siker t
nem aratott .

Budapest, 2007 . december 5 .

Bánki Erik
elnök
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