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Az Országgy űlés
Sport-és turisztikai bizottsága

Dr. Katona Béla úrnak
az Országgyűlés elnökének

tratnx.,yátárt–i–ID,5',99 Á 5"t
Q

Érkezett : 2009 OKT 2 '7e

Módosító javaslat !

Helyben

Tisztult Elnök Úrl

A Magyar Kőxtrirsaság 2010. évi költségvetéséről szóló. T/105S4. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. § cibatt *, 102 -a (1) bekezdésében * (121. §-a
(7) bekezdésében") foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztünk elő

- Á törvényjavaslat 2010. évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkYilötaiieu
állami pénzalapok, társadalombiztosítás pénzügyi alapjai) - a túloldali részletezés szerinti — növelését,
illetve csökkentését javasolom :
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Javaslat a 2«o. évi költségvetési elóirányzatak módosítására
I,tAitiió forintban, egy tleileuel)
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Indokolá s

A lakosság egészségi állapotának javítása érdekében, a rendszeres fizikai aktivitás, azaz a rekreációs célú
sportolás széleskörű lehetőségének biztosítása érdekében indokoltnak tartjuk az Önkormányzat i
Minisztérium Sport Szakállamtitkársága által 2006-ban elindított, 2009-ben pedig forrás hiányában
megszüntetett „Tárt Kapus Létesítmények Program” visszaf+llítását, mely jelent ős segítséget nyújt a nehéz
helyzetben lévő önkormányzatok számára is. A Program keretében a meglévő sportlétesítmények hétvégi
(esti) nyitva tartásának támogatásával lehet őség nyílik a különféle korosztályok, családok számára a
sokféle sportolási lehetőséget biztosító terek ingyenes igénybevételére. Az ehhez szükséges forrást
biztosítja a módosító javaslat .

Budapest, 2009 . október

elnök

'09 10/27 10 :11

	

TX/RX NO . 9733

	

P03


	page 1
	page 2
	page 3

