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Bizottsági módosító javaslat

Dr. Szili Katalin asszonynak,

az Országgy illés elnökének

7'isz-telt Elnök Asszonyi

A Magyar Köztdrsasüg 2009. évi kóftségvetésérőf szóló, TlójrL számú törvényj:avaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésébenfoglaltaknak
tnegfeleloen -

mödositö javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2009 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés) - a

túloldali részletezés szerinti — nr`Svelését, illetve csökkentésétjavasolom:
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Javaslat a 2009 . évi költségvetési elóirányzatok módosítására
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kiaddsakat. Bevdtelrkel tltfmoaatttvekal) rés: eletB mellEklerekkel, tavdbód a narmaszivegbsn roma remlelkezésekkel.
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Indokolá s

A pekingi olimpiai játékok tapasztalatai is egyértelm űvé teszik, valamint a Sport XXI.
Nemzeti Sportstratégia is kiemeli, hogy a XXI. századi modern sportegészségügyi háttér
biztosítása elengedhetetlen a versenyz ők felkészüléséhez, és a szabadidős sportban is komoly
szerepe van az egészség megőrzésével összefüggésben . Az országos sportegészségügyi
hálózat működtetéséhez mind az Egészségügyi Minisztérium, mind az Onkormányzati
Minisztérium hozzájárulása szükséges . Figyelemmel azonban arra, hogy az EüM előirányzatai
a támogatást nem tartalmazzák, annak pótolása szükséges .

Budapest, 2008 . december 2 .

BánkiR4nlri ErikErik

elnök
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