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A Magyar Köztársaság 2010 . évi költségvetéséről szóló, T/10554. számú törvényjavaslat
költségvetési elő irányzataihoz - a Házszabály 94 . §-ában foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslatot

terjesztek elő .

A törvényjavaslat 2010 . évi költségvetési elő irányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

növelését, illetve csökkentését javasolom .
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Katona Béla úrnak,
az Országgyűlés elnökéne k

Helyben



Javaslat a 2010. évi költségvetési el ő irányzatok módosítására
(Millió forintban, egy tizedessel)
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TÁMOGA-

TÁ S

XI ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIU M

12 Fejezeti kezelés ű előirányzatok

27 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése,
fenntartás a

14 Csepel SC létesítményeinek korszerűsítése 0,0 +1000.0 1000 0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb m űködési célú támogatások, kiadások 0 +1000.0 1000.0

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉS I
MINISZTÉRIUM

10 Fejezeti kezelésű előirányzato k

2 Egyéb fejezeti kezelés ű előirányzatok

12 MVH Integrált Irányítási és Ellen őrzési Rendszere fejlesztése ,
működtetése

3 000,0 -1 000,0 2000,0

1 Működési költségvetés

5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások 1 500,0 -500,0 1000, 0

2 Felhalmozási költségvetés

1 Intézményi beruházási kiadások 1 500,0 -500,0 1000, 0

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan elrányzat-módosítás tüntethet őfel (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) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplő rendelkezésekkel



INDOKOLÁS

Napról napra újabb és újabb tények bizonyítják, hogy a kormány az elmúlt húsz év legveszélyesebb
költségvetését nyújtotta be az országgyűlésnek .

Ez a Bajnai-csomag tovább rontja Magyarország helyzetét, mert ahelyett, hogy saját lábára állítaná a z
országot, tovább megy a megszorítások kudarcokkal teli útján és a növekedés beindítása helyett továbbr a
is a nemzetközi hitelek és segélyek lélegeztetőgépén tengeti az országot .

A munkanélküliség egyre nő , a reálbérek csökkennek, a versenyképességi világranglistán hét év alat t
harminc helyet csúsztunk vissza, a beruházások pedig –az államadósság drámai emelkedése mellett –
folyamatosan esnek vissza .

Az ország megújításához elengedhetetlenül fontos a növekedés megindulása, amely nélkül a költségveté s
csak mélyíti a válságot .

A Csepel SC 1912 óta működik a munkáskerületben . Még ma is 11 sportágban van jelen versenyz ő i ,
utánpótlás csapatai révén. A Csepel SC hazánk olimpiai pontszerzésében a második helyen áll, több
olimpiai, világ- és Európa bajnokot adott a nemzetnek . De, a Csepel SC pályáit az iskolai és tömegspor t
események alkalmával is használják . A mára teljesen lerobbant és elavult központi és evezős (kajak-
kenu) létesítményeire az utóbbi években egyetlen fillér fejlesztési összeg sem érkezett . Az épületek
energiatakarékos átalakítása (fűtés-, világítás-, nyílászáró korszerűsítés), az atlétika pálya felújítása, külső -
belső festés, a kor követelményeinek magas szinten megfelel ő belső tér és versenypályák kialakítá s
elengedhetetlen . Ennek hiányában az eddig, évtizedek óta befektetett anyagi és szellemi energiák fognak
elveszni, a csepeli tömeg - és élsport, pedig tönkremegy, elvész. A csepeli önkormányzat képtelen segíten i
az évek óta kompoly anyagi gondokkal küzdő , a vagyont tulajdonló és kezelő Csepel SC Alapítványon,
ezért helyére lakóparkot és bevásárlóközpontot tervez . A Csepel SC korszer űsítésének támogatása új
lendületet adhat Csepel sportjának, sőt az egész kerület hasznára lehet az így már hazai és nemzetköz i
sportrendezvények lebonyolítására alkalmassá tett létesítményeivel . Ne feledjük : „A sport egyaránt
szolgálja a nemzet egészségét és a nemzet dics őségét.”

A szükséges összeg : 1,0 Mrd forint.

Budapest, 2009 . október 2 .

Rogán Antal

Pokorni Zoltán

,

Gábor Tamás

Fidesz – Magyar Polgári Szövetség
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