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Az Országgyűlés
Sport- és turizmusbizottsága

E=i vztaiaBiz	 t	 zaé'dasStó_javaslat

Drt Kövér László
az Országgyűlés Elnöke részem

Helyben

Érkezett: 2(,-,11

	

1 .

Tisztelt Elnök 0r!

A Házszabály 94. §-a és 102. § (I) bekezdése alapján a „sporbrnl _szóló 2004. évi L tény
módosításáról” szóló T/2882 . számú tőrvényjavaslathoz az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottsága .. a
következő

módosító javaslato t

terjeszti elő :

A. tvrvínyja'vaslat I . -a helyébe a kiivetkező rendelkezés léé :

.,,L § A~élszóló 2004. évi I . törvény (a továbbiakban-. Stv .) 48. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:

„(2) A sportkázalapRtvány hozzájárul a spolttelaetségeldréi foglalkozó speciális közoktatási
intézmények működéséhez és fejlesztéséhez, valamint eredményességi támog ban [ré ~heti]
részesíti a MOB-ban vagy az MPB-ben tagsággal rendelkező szakszövetség olimpiai sportág
olimpiai szakágának olimpiai versenyszámaiban, valamint a paralimpiaí versenyrendszerben 1-3 .
helyezést elért versenyzőit, valamint e versenyzők felkészülését kőzvetlenűl segítő
sportszakembereket. Az eredményességi támogatást a MOB jóváhagyásával — a
sporticózalapitványnak az eredményességi támogatás mértékére és az eredményességi támogatásra
való jogosultság részletes feltételeire vonatkozó szabályzata alapján, — a sportközalapítvány állapítj a
meg. Az eredményességi támogatás pénzűgyi feltételeit [a MOB-on keresztüli a
sportközalapítvány biztosítja és a támogatást folyósítja[, az eredményességi támogatást a MOB
fal c#jaj . A spvirticQzatapítv7ny működési kiad saí nem haladhatják meg évente a központ i
kelts vetésből folyósított támogatás őt százalékát.-
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INDOKOLÁS

A bizottsági módosító javaslat az elmúlt é'i k

	

ki vetett ere lmanyességi ta¢negat sotc gyatra atát
alapul véve a Wesselényi Miklós Sporsküzaiapr i' yhat kvt r~ja t rr tk at eri:drrtdrtyességi
támogatások mértékének és az eredméiLye~ + á TM,,, _ sxa való jogos alt xészteMe %t ti

megállapítását; hanem közvetlenül a támo, atáscrkkif~évad ő e»ggő fclad«ukat is. A r; ~ e
meghatározott világeseményeken sikereket elért, és ezzel a . 'nemzet biscmeuét is őxegl ta s ~áink miré4
előbb történő anyagi elismerésének igénye is indokolttá te gzi_

dnak
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AXavaslat továbbá szővegpontositásra, a bekezdésen belüli koherencia zavar feloldására inán' yuL

2.921 . május ‚-,'':f

Bártki Erik },GOY
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