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Az Országgyűlés
Sport-és turisztikai bizottsága
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Érkezett: 2009 OKT 2

Módosítójavaslat !

Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének

Helyben

Tisztelt Ernők Úrl

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérőt szóló, T/10554. számát tÖruéérr avuslat
költségvetési előirányzataihoz - u Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (() bekezdésében (121 . §-a
(7) bekezdésében) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztünk elv.

- A törvényjavaslat 201 0, évi költségvetési elrSirárryzuiainak (kQzponti kvlirégvetés, elkxilönitet i

állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletesés szerinti raövelcsét,

illetve csökkentésétjavasolom:
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Indokolá s

Az Qzszággyük:s 2007 júniusában ötpárti egyetértéssel fogadta el a sport hosszú tavü, a 2007-2020 .
közötti időszakra meghatározott fejlesztési irányait magába foglaló Sport XXI. Nemzeti Spartstratég át.
Ennek alapján az C?nkomnányzati Minisztérium, Sport Szakállamtitkársága kidoigazta a Sportstratégia
2008-2009. évekre vonatkozó, a stratégiai célok megvalósítását szol gáló konkrét feladatokat
meghatározó cselekvési programját. Sajnálatos módon a Kormány a. megvalósításához szükséges
forrásokat nem biztosította . Az országgyűlési határozat értelmében a Kormánynak még az idei évben k i
kellene dolgornia a 2010. évre vonatkozó cselekvési programot, azonban a költségvetési törvényjavaslat
2010-re vonatkozóan sem rendel ehhez külön forrást .

A módosító javaslat célja, hogy forrást biztosítson a jövő évi cselekvési tervhez, így a Stratégia mentén
2007-ben elindított, majd 2009-ben forrás hiányában megszüntetett szabadid ős spo, ipi.grarntxkat,
(kistérségi szabadidős és diáksport program, szenior sport program) újra meg lehessen hirdetni, és ezzel
gyermekek és a lakosság életminSsé ét javítani.

Budapest, 2009. október ,

]L7-1-jz)
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