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A Magyar Köztársaság 2011 . évi költségvetéséró7 szóló, T/1498. számú törvényjavaslat
költségvetési előirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában*, 102. §-a (1) bekezdésében* (121. §-a
(7) bekezdésében *) foglaltaknak megfelelően -

módosító javaslato t

terjesztek elő.

- A törvényjavaslat 2011 . évi költségvetési előirányzatainak (központi költségvetés, elkülönített

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

illetve csökkentésétjavasolom :

A Hsz . 120. § (3) bek . alapján a központi költségvetés bevételeinek és kiadásainak, továbbá a támogatás fejezetenként i
összegére, főösszegére, a költségvetési hiány (többlet) mértékére, a központi költségvetés általános tartalékának összegér e
kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító (kapcsolódó módosító) javaslatot . Ezek módosulására az
indítványban nem kell utalni .
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Javaslat a 2011 . évi költségvetési el ő irányzatok módosítására

(Millió forintban, egy tizedessel)
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XX. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

13 Nemzeti Sport Intézet és Nemzeti Sportközpontok 3 .594,4 +400,0 3 .994, 4

1 Működési költségvetés 1 .969,0 +400,0 2 .369 0

3 Dologi kiadások 3 .250,6 +400,0 3 .650 6

25 Sport népszerű sítésével összefüggő kiadások 15,0 15,0 +100,0 +100,0 1150 1150

24 Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése

30 Társadalmi, civil és non-profit szervezetek működési támogatása

26 Sport társadalmi, civil és non-profit szervezete k

6 Magyar Paralimpiai Bizottság és tagszervezeteinek támogatása 57,3 57,3 +100,0 +100,0 1553 1553

11 Állami, önkormányzati és egyéb sportlétesítmények fejlesztése és fenntartása 5 .121,3 +200,0 5 .321,3

1 Működési költségveté s

5 Egyéb működési célú kiadások 108,6 +200,0 3086

X . KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜYGI MINISZTÉRIU M

15 Fejezeti kezelésű elő irányzato k

3 Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása

7 Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány m űködéséhez és feladatainak 888,6 -800,0 886
ellátásához szükséges hozzájárulás

1 M űködési költségvetés

3 Dologi kiadások 852,6 -800,0 526

Megjegyzés: a formanyomtatványon tartalmilag-logikailag összetartozó, részelemeiben egymástól elválaszthatatlan előirányzat-módosítás tiintethetőfel (a kiadás növelésével vagy csökkentésével összefüggésben az el őirányzathoz
kapcsolódó bevétel vagy a támogatás összegét is módosítani szükséges) . A kiadásokat, bevételeket és támogatásokat részletez őmelléklet módosítására irányuló javaslat összefüggésben állhat a törvényjavaslat más mellékleteivel . A
részelőirányzatokat, normatívákat tartalmazó mellékletek összefüggésben állhatnak a kiadásokat, bevételeket (támogatásokat) részletezőmellékletekkel, továbbá a normaszövegben szereplőrendelkezésekkel.
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Indokolá s

A Nemzeti Sport Intézet és Nemzeti Sportközpontok jövő évi költségvetésére szánt 3,594 milliárd forint
biztosan nem lesz elegendő az előző évi tapasztalatokból kiindulva . 2009-ben 3,8 milliárd forintra
tervezték a szervezet támogatását (akkor még Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet
volt a neve), de 5 milliárd forint lett a tényleges összeg az év végére . Emiatt indokolt az előirányzat
növelése .

A sport népszerűsítésére a kormány 2009-ben 40 millió forintot irányozott el ő , melyből csupán 30 millió
forintot tudtak teljesíteni . Az idei évben már csak 20 millió forint az előirányzat . 201 l-re azonban csupán
15 millió forint az előirányzat . Ez az összeg annyira kevés, hogy még a jövő évi Magyarországon
megrendezésre kerül ő kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság népszerűsítésére is ennek a többszörösét
költi a szakszövetség .

A kormány a Magyar Olimpiai Bizottságot, mint legfőbb sport köztestületet hatalmazta fel a magyar
versenysport irányítására, kiküszöbölve a korábbi soklépcs ős támogatási rendszert . Kérdés, hogy ha
valóban komolyan gondoljuk ezt a rendszert, akkor például miért nem hajtottunk végre hasonló reformo t
a fogyatékkal elő sportolók sportszervezeteinél? Elfogadhatatlna, hogy ami a sportolók egyik csoportjár a
érvényes az a másikra nem .

A javaslat jövő évben 5 milliárd forintot szán az új debreceni stadion felépítésére . Ellenben az összes
többi sportlétesítmény felújítására összesen 121 milliót, ami még a tavalyi 190 millió forintnál is csakne m
70 millióval, azaz körülbelül 37 százalékkal kevesebb! További adat : 2009-ben ténylegesen 178,6 milli ó
forint jutott ilyen célra. Az előirányzott 121 millió forintból pedig nem lesznek jó minőségű
sportlétesítmények, figyelembe véve jelenlegi ijeszt ően leromlott állapotukat . Külön meg kell említeni a
sportrendezvények mellett egyéb rendezvények, például koncertek helyszíneként szolgáló Puskás Feren c
Stadiont. A felső karéj életveszélyes mivolta miatt csupán huszonnyolcezren férnek be egy-egy neve s
külföldi csapat mérkőzésére, a stadionba, holott ötvenezren is megvásárolnák a jegyet egy-egy kiemelt
mérkőzésre vagy egyéb eseményre. Ez hatalmas bevételkiesést jelent az intézménynek. Ha az ország és a
kormányzat komolyan gondolja, hogy Magyarország pályázik egy későbbi olimpia megrendezésére ,
akkor nem hagyhatjuk továbbromlani a Puskás Ferenc Stadion állapotát .

A Mazsök a korábbi években mindössze tízmilliós nagyságrendű állami támogatásban részesült, mel y
segítségével koordinációs szerepét szépen el tudta látni . Nem látjuk indokát a javaslatban szerepl ő összeg
ilyen mértékének.

Budapest, 2010 . november 18 .

Szilágyi György

Jobbik
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