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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizottság) - 
mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a továbbiakban: Alkot-
mányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága (a 
továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglalkoztatási és munkaügyi bi-
zottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bizottsága, Honvédelmi bizottsága, 
Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a továbbiakban: Ifjúsági bizottság), Informa-
tikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Informatikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsá-
ga, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiakban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mező-
gazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a további-
akban: Oktatási bizottság), Önkormányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bi-
zottsága, Szociális és családügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szer-
vezetek bizottsága és Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2005. évi 
költségvetéséről szóló T/11700. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott T/11700/3-
1350. számú módosító javaslatokat, kivéve az ajánlás II. részében felsorolt , a határozathozatal má-
sodik szakaszába tartozó módosító javaslatokat. 
 
Új változatban benyújtott módosító javaslatok: T/11700/19. helyett T/11700/148. (Medgyasszay 
László), T/11700/20. helyett T/11700/149. (Medgyasszay László), T/11700/21. helyett 
T/11700/146. (Medgyasszay László). 
 
Visszavont módosító javaslat(ok): T/11700/28. (Donáth László), T/11700/378. (Harrach Péter, 
Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, Dr. Mátrai Márta, Tasó László, Dr. Simon Miklós, Soltész 
Miklós, Dr. Szabó Erika, Lázár János, Szűcs Lajos), T/11700/432. (dr. Gógl Árpád), T/11700/1038. 
(Farkas Imre), T/11700/1229-1233., T/11700/1235. (Szabó Gyula). 
 
Ezeket a módosító javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza. 
 
A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy a törvényjavaslat 91. §-ában a bírák jogállásáról és 
javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosításának (és az ahhoz benyújtott módosító 
javaslatok) elfogadásához – az Alkotmány 50. §-ának (5) bekezdése szerint – a jelenlévő ország-
gyűlési képviselők kétharmadának „igen”szavazata szükséges. 
 
 
 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szövegrésze-
ket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes elbírálás meg-
könnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó szerinti tartalmára fi-
gyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módosító ja-
vaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem foglalt ál-
lást. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, vagy a 
pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határozati javaslat 
minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket az aján-
lás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) bekez-
désére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vonatkozik, és 
ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
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 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bizottság 
megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott módosí-
tó javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek javasla-
tot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

Az ajánlás I. részében szerepelnek azok a módosító javaslatok is, amelyek ugyan fejezeten belüli átcsoporto-
sítást tartalmaznak, de a kiadási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik támogatási (bevételi) előirányzat, illetve a 
támogatási előirányzat módosításhoz nem kapcsolódik kiadási előirányzat változtatás, továbbá ha a módosító javaslat 
bevételi és kiadási főösszegeket érint. 
 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirányzat-
megjelöléseket a kapcsolódó előirányzatokkal a törvényjavaslat szövegéhez jelöltük. 
 

Az ajánláspontok felvezető szövegében az alábbi törvényeket a következők szerint rövidítettük: 
A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény: Flt. 
A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény: Ktv. 
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény: Kjt. 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény: Áht. 
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX . törvény: Közokt. tv. 
Az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény: Priv.tv. 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény: Hszt. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény: Épt.  
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény: Eütv. 
 
 
 
 
 1.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat    8. § (2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevétel összegéből a KVI 3200,0 millió forintot a törvény-
ben meghatározott állami feladatainak ellátására fordíthat, a pénzügyminiszter által meghatározott 
ütemezés szerint, az ezt meghaladó értékesítési bevételből - pénzügyi teljesítésenként - 15 %-ot 
közvetlenül át kell adni műemlékek helyreállítására, karbantartására a Műemlékek Állami Gond-
noksága részére.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1064. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2.  Sági József képviselő a törvényjavaslat    9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költ-
ségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyév-
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ben ténylegesen befolyó bevételeikkel maguk rendelkeznek [nek 2005. február 15-ig 95%-át, ezt 
követően 85%-át használhatják fel. A fennmaradó 5%, illetőleg 15% – kincstári vagyon utáni 
részesedés címén – a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási 
Minisztérium és a Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, va-
lamint a Magyar Tudományos Akadémia kutató-intézményeit, amelyek ezen összeget felújí-
tásra kötelesek fordítani].”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/665. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 3.  Sági József képviselő a törvényjavaslat    9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
(1) A központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költ-
ségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyév-
ben ténylegesen befolyó bevételeiknek [2005. február 15-ig 95%-át, ezt követően 85%-át hasz-
nálhatják fel. A fennmaradó] 5%-át [, illetőleg 15% – kincstári vagyon utáni részesedés címén 
– a központi költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium és a 
Belügyminisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia kutató-intézményeit, amelyek ezen összeget] felújításra kötelesek fordí-
tani.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/667. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 4.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth Gyula képviselők a 
törvényjavaslat    9. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(1) A központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költ-
ségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyév-
ben ténylegesen befolyó bevételeiknek 2005. február 15-ig 95%-át, ezt követően 85%-át használ-
hatják fel. A fennmaradó 5%, illetőleg 15% – kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi 
költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium és a Belügyminiszté-
rium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, a minisztériumokhoz tartozó költségvetési 
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kutatóintézeteket, valamint a Magyar Tudományos Akadémia kutató-intézményeit, amelyek ezen 
összeget felújításra kötelesek fordítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 5.  Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat    9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költ-
ségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a tárgyév-
ben ténylegesen befolyó bevételeiknek 2005. február 15-ig 95%-át, ezt követően 85%-át használ-
hatják fel. A fennmaradó 5%, illetőleg 15% – kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi 
költségvetés központosított bevételét képezi, kivéve az Oktatási Minisztérium és a Belügyminiszté-
rium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, valamint a Magyar Tudományos Akadé-
mia kutató-intézményeit, továbbá a Miniszterelnökség fejezethez tartozó Nemzeti Sporthivatal fel-
ügyelete alatt 2005. január 1-jével létesülő „Nemzeti Sportközpontok” költségvetési szervet, ame-
lyek ezen összeget felújításra kötelesek fordítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 6.  Halmai Gáborné, Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat    9. § 
(2) bekezdés c) pont módosítását javasolják:     
 
/(2) Az (1) bekezdésben megjelölt bevételek a következők:/ 
 
„c) az intézmények egyéb sajátos bevételei közül: 
ca) az [helyiségek,] eszközök tartós és eseti bérbeadásának díja, kivéve a külföldön működő állami 
képviseletek bérleti-díj bevételeit,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 7. (1225. sz. jav. - I.r II.fej. 3.alf. 9.§ (3) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 7.  Halmai Gáborné, Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat    9. § 
(3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a [A] központi költségvetési szervek (ideértve a Ma-
gyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a he-
lyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevételeik – kivéve a külföldön működő állami 
képviseletek bérleti-díj bevételeit – bérbeadással összefüggő költségekkel csökkentett összegének 
50%-át használhatják fel. A fennmaradó 50% – kincstári vagyon utáni részesedés címén – a köz-
ponti költségvetés bevételét képezi. [Ez a rendelkezés nem érinti az (1) bekezdés szerinti befize-
tési kötelezettséget.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 6. (1225. sz. jav. - I.r II.fej. 3.alf. 9.§ (2) c) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 8.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat    9. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) A központi költségvetési szervek [(ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, 
költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is)] a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából 
származó bevételeik – kivéve a külföldön működő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit – bérbe-
adással összefüggő költségekkel csökkentett összegének 50%-át használhatják fel. A fennmaradó 
50% – kincstári vagyon utáni részesedés címén – a központi költségvetés bevételét képezi. Ez a 
rendelkezés nem érinti az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 9.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    9. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) A központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költ-
ségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is) a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából szárma-
zó bevételeiket [– kivéve a külföldön működő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit – bérbe-
adással összefüggő költségekkel csökkentett összegének 50%-át] az intézmények működésével 
összefüggő célokra használhatják fel. [A fennmaradó 50% – kincstári vagyon utáni részesedés 
címén – a központi költségvetés bevételét képezi. Ez a rendelkezés nem érinti az (1) bekezdés 
szerinti befizetési kötelezettséget.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/852. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 10.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat    9. § (4) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 138,2 millió forintot, 
a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 44,3 millió forintot, a Magyar Energia Hivatal 200,0 mil-
lió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 400,0 millió forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal 
408,0 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek 1900,0 millió forintot, az Útgazdálkodási és Ko-
ordinációs Igazgatóság 95,6 millió forintot, [az Oktatási Minisztérium Továbbképző intézetek 
116,6 millió forintot,] a Szerencsejáték Felügyelet 2240,0 millió forintot, a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság 4115,9 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből, illetve a frekvenciahasználati díjakból 
származó bevételeiből a központi költségvetés részére havi 1/12-ed részenként február hónaptól 
minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idő-
pontra.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1337. (1169. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 1339. (1169. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 6.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 11.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat    9. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 138,2 millió forintot, 
a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 44,3 millió forintot, a Magyar Energia Hivatal 200,0 mil-
lió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal 400,0 millió forintot, az Országos Mérésügyi Hivatal 
408,0 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek 1900,0 millió forintot, az Útgazdálkodási és Ko-
ordinációs Igazgatóság 95,6 millió forintot, az Oktatási Minisztérium Továbbképző intézetek 116,6 
millió forintot, a Szerencsejáték Felügyelet [2240,0] 2440,0 millió forintot, a Nemzeti Hírközlési 
Hatóság 4115,9 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből, illetve a frekvenciahasználati díjak-
ból származó bevételeiből a központi költségvetés részére havi 1/12-ed részenként február hónaptól 
minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idő-
pontra.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 681. (93. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 14.alc ), 2073. (93. 

sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 5.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 12.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat    9. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl a Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal 138,2 millió forintot, 
a Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet 44,3 millió forintot, a Magyar Energia Hivatal 200,0 mil-
lió forintot, a Magyar Szabadalmi Hivatal [400,0] 200,0 millió forintot, az Országos Mérésügyi Hi-
vatal 408,0 millió forintot, a Közlekedési Felügyeletek 1900,0 millió forintot, az Útgazdálkodási és 
Koordinációs Igazgatóság 95,6 millió forintot, az Oktatási Minisztérium Továbbképző intézetek 
116,6 millió forintot, a Szerencsejáték Felügyelet 2240,0 millió forintot, a Nemzeti Hírközlési Ha-
tóság 4115,9 millió forintot köteles befizetni a bevételeiből, illetve a frekvenciahasználati díjakból 
származó bevételeiből a központi költségvetés részére havi 1/12-ed részenként február hónaptól 
minden hónap 20. napjáig, illetve további 1/12-ed részt december hónapban 10-ei befizetési idő-
pontra.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben módosítani szükséges a fejezeti előirányzatot is 
(XLII/5/1).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 89. (141. sz. jav. - IV.r új82.§ 1992.IV ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 13.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    11. § (1) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva [91 000] 100 000 Ft/év, a doktori kép-
zésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 012 200 Ft/év, a köztársasági 
ösztöndíjban részesülők normatívája 302 500 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó 
lakhatási támogatás normatívája 2005. augusztus 31-éig 50 000 Ft/év, 2005. szeptember 1-jétől a 
diákotthoni elhelyezés normatívája 80 000 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a 
tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája 7000 Ft/év.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat fejezeti előirányzatát is módosí-
tani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/851. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 13/1.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    11. § (1) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000 Ft/év, a doktori képzésben részt 
vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 012 200 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban 
részesülők normatívája 302 500 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási tá-
mogatás normatívája 2005. augusztus 31-éig 50 000 Ft/év, 2005. szeptember 1-jétől a diákotthoni 
elhelyezés normatívája 80 000 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- 
és jegyzettámogatás normatívája [7000] 8000 Ft/év.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/850. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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A módosító javaslatot: 

 
- Költségvetési bizottság nem támogatja 
- Egészségügyi bizottság nem támogatja 
- Gazdasági bizottság nem támogatja 
- Oktatási bizottság támogatja 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
    
 
 14.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    11. § (1) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000 Ft/év, a doktori képzésben részt 
vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 012 200 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban 
részesülők normatívája 302 500 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási tá-
mogatás normatívája 2005. augusztus 31-éig 50 000 Ft/év, 2005. szeptember 1-jétől a diákotthoni 
elhelyezés[ normatívája 80 000 Ft/év,] és a lakhatási támogatás normatívája [60 000] 80 000 Ft/év, 
a tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája 7000 Ft/év.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot (XX/11/2) is módosítani 
szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/849. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 15.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat    11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000 Ft/év, a doktori képzésben részt 
vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 012 200 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban 
részesülők normatívája 302 500 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lakhatási tá-
mogatás normatívája 2005. augusztus 31-éig 50 000 Ft/év, 2005. szeptember 1-jétől a diákotthoni 
elhelyezés normatívája 80 000 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tankönyv- 
és jegyzettámogatás normatívája [7000] 7350 Ft/év.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben módosítani kell a fejezeti előirányzatot is 
(XX/11/2/1).    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/44. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 16.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat    11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva 91 000 Ft/év, a doktori képzésben részt 
vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 012 200 Ft/év, a köztársasági ösztöndíjban 
részesülők normatívája [302 500] 317 600 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó lak-
hatási támogatás normatívája 2005. augusztus 31-éig 50 000 Ft/év, 2005. szeptember 1-jétől a diák-
otthoni elhelyezés normatívája 80 000 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a tan-
könyv- és jegyzettámogatás normatívája 7000 Ft/év.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben módosítani kell a fejezeti előirányzatot is 
(XX/11/2/1).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/46. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 17.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat    11. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény (a továbbiakban Feot.) 9/A. §-ának (2) be-
kezdése szerinti, egy főre megállapított hallgatói normatíva [91 000] 95 550 Ft/év, a doktori kép-
zésben részt vevők egy főre megállapított támogatási normatívája 1 012 200 Ft/év, a köztársasági 
ösztöndíjban részesülők normatívája 302 500 Ft/év, a diákotthoni elhelyezés, illetve az ezt kiváltó 
lakhatási támogatás normatívája 2005. augusztus 31-éig 50 000 Ft/év, 2005. szeptember 1-jétől a 
diákotthoni elhelyezés normatívája 80 000 Ft/év, a lakhatási támogatás normatívája 60 000 Ft/év, a 
tankönyv- és jegyzettámogatás normatívája 7000 Ft/év.” 
 



 12

Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben módosítani kell a fejezeti előirányzatot is 
(XX/11/2/1).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/45. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 18.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    11. § (3) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820] 
900 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat fejezeti előirányzatát is módosí-
tani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/897. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 19.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat    11. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820] 
870 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben módosítani kell a fejezeti előirányzatot is.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/6. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 20.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat    11. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A Feot. 9/D. §-ának (1) bekezdése szerinti sport- és kulturális tevékenység normatívája [820] 
860 forint/fő/év, melynek elosztásáról miniszteri rendelet rendelkezik.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat fejezeti előirányzatát is módosí-
tani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/47. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 21.  Font Sándor képviselő, valamint Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, 
Sági József, Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    11. 
§ (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(4) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 79/E. §-a alapján az egyete-
mi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye [… ] 400 000 forint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/4., 896. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 22.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat    11. § (5) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(5) A Feot. 10/A. §-ában meghatározott Széchenyi István Ösztöndíj havi összege egyetemi docens 
(tudományos főmunkatárs) esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 30%-a, főiskolai tanár 
esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 25%-a, a Békésy György Posztdoktori Ösztöndíj 
havi összege oktató, illetve kutató esetében a (4) bekezdésben meghatározott összeg 20%-a, nem 
oktató esetében a (4) bekezdésben megállapított összeg 70%-a, a Széchenyi Professzori Ösztöndíj 
évi összege 3 150 000 forint/fő.”.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben mmódosítani szükséges a fejezeti előirányzatot 
is.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/5. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 23.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat    12. § (3) bekez-
dés módosítását javasolják:     
 
(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, hogy a[z] gyakorló in-
tézményekben a kerettanterv[ek szerinti] közismereti [tárgyak] tantárgyainak, az óvodai nevelési, 
a készség és képességfejlesztési és tanórán kívüli iskolai tevékenységek legalább 70%-ában a [fel-
sőoktatási] hallgatók gyakorlati [képzése folyjék]felkészítése történjen, továbbá az intézményi ta-
nítási , illetve az óvodai foglalkozási idő-keret [ legalább] 25%-át gyakorló iskolai, -óvodai felada-
tokra fordítsák. Amennyiben a %-os mértéket nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosult-
ságát ennek megfelelően kell megállapítani.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 24.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Sági József képviselők a törvényjavaslat    12. § (3) bekezdés módosítását java-
solják:     
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„(3) [A]2005. szeptember 1-jétől a (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének fel-
tétele, hogy az intézményben [a kerettantervek szerinti közismereti tárgyak legalább 70%-ában 
a felsőoktatási hallgatók gyakorlati képzése folyjék, továbbá] az intézményi tanítási [idő-
keret]időkeret legalább 25%-át gyakorló iskolai feladatokra fordítsák. Amennyiben a %-os mérté-
ket nem éri el a feladatellátás, az igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően kell megállapítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/914. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 25.  Szabó Imre, dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné 
Lévai Katalin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat     19. § (1) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(1) A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 2005. január 1-jétől besze-
dett 
[a) 2004. június 30-án nyilvántartott hátralékból a végrehajtási cselekmények eredményeként 
befolyó illeték 20%-a a központi költségvetést, 80%-a pedig a fővárosi, megyei, illetve a me-
gyei jogú városi önkormányzatokat, 
b) az a) ponton túli] illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig a fővárosi, a 
megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat 
illeti meg a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 26. (1035. sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (3) ), 118. (1035. 

sz. jav. - VEGYES 110.§ (18) ), 2271. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. cím ), 2273. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 2275. (1035. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.6. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 26.  Szabó Imre, dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné 
Lévai Katalin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat     19. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, (1) bekezdésben [b) 
pontjában] meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) be-
kezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel 
a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzatot, 
b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, va-
lamint a főváros 2004. január 1-jei lakosságszáma arányában – a Kincstár országos összesítését kö-
vetően – a megyei önkormányzatokat, valamint a Fővárosi Önkormányzatot illeti meg. 
[c) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés 
a) pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) 
bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel összege a 
behajtó megyei és fővárosi önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat ezen bevételének fel-
használásával valósíthatja meg az illetékhivatal informatikai rendszereinek (hardver- és 
szoftver-eszközeinek) korszerűsítését.] 
d) Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál [2004. június 30-
án] 2004. december 31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, 
mint ugyanezen hátralék 25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor 
az illetékhivatal – az önkormányzat a) és c) pontokban foglalt illetékbevétele terhére – köteles a kü-
lönbözet 50%-át, az (1) bekezdésben [a) pontjában] meghatározott illetékbevétellel együtt a köz-
ponti költségvetés részére átutalni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (1035. sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (1) ), 118. (1035. 

sz. jav. - VEGYES 110.§ (18) ), 2271. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. cím ), 2273. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 2275. (1035. sz. jav. - 

6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.6. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 27.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat     19. § (3) bekezdés módosítását java-
solja:     
 
 
(3) A [megyei illetékhivatal, valamint a] Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével csökkentett ré-
sze a Fővárosi Önkormányzat közvetlen bevétele. A megyei illetékhivatalok által beszedett, (1) be-
kezdés b) pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a 
(2) bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel 
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a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot[, valamint a Fővárosi Önkor-
mányzatot], 
b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben – egy[huszad]tizenkilenced részenként –, egyharmada 
a megye[, valamint a főváros] 2004. január 1-jei lakosságszáma arányában – a Kincstár országos 
összesítését követően – a megyei önkormányzatokat[, valamint a Fővárosi Önkormányzatot] ille-
ti meg. 
c) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, az (1) bekezdés a) 
pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekez-
dés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel összege a behajtó 
megyei és fővárosi önkormányzatot illeti meg. Az önkormányzat ezen bevételének felhasználásával 
valósíthatja meg az illetékhivatal informatikai rendszereinek (hardver- és szoftver-eszközeinek) 
korszerűsítését. 
d) Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál 2004. június 30-án 
nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen hátralék 
25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az illetékhivatal – az ön-
kormányzat a) és c) pontokban foglalt illetékbevétele terhére – köteles a különbözet 50%-át, az (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott illetékbevétellel együtt a központi költségvetés részére átutal-
ni.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 28.  Harrach Péter, dr. Kovács Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, 
Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József, dr. Semjén Zsolt, Cseresnyés Péter 
és Pokorni Zoltán képviselők a törvényjavaslat     23. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„23. § (3) A 30. § [(2) bekezdésének a) pontja, valamint a] (3) bekezdése szerinti [egyházi és] ki-
sebbségi fenntartói kiegészítő támogatást 
[a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának 
(13) bekezdése, valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó egyhá-
zak, 
b)] a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Nek. tv.) 47. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbségi önkor-
mányzatok és a Nek. tv. 47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó helyi kisebb-
ségi önkormányzatok 
a helyi önkormányzatok útján – az 1. számú melléklet XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 
2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 
jogcím előirányzatáról – vehetik igénybe. A Kincstár ezen összeget a helyi önkormányzatnak folyó-
sított központi támogatások nettó finanszírozása keretében a tárgyhónapot követő hónapban számol-
ja el a kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló előirányzat javára.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/895. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 28/1.  Révész Máriusz és Láyer József képviselők, valamint Dr. Kovács Zoltán és Cse-
resnyés Péter képviselők a törvényjavaslat     23. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) A [30. § (2) bekezdésének a) pontja, valamint a (3) bekezdése szerinti egyházi és kisebbségi 
fenntartói kiegészítő támogatást 
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 81. §-ának (13) 
bekezdése, valamint 118. §-ának (9) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó egyházak, 
b) a] nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: 
Nek. tv.) 47. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján közoktatási feladatot ellátó kisebbségi önkor-
mányzatok és a Nek. tv. 47. §-ának (13) bekezdése alapján közoktatási feladatot ellátó helyi kisebb-
ségi önkormányzatok a 34. § (3) bekezdése szerinti kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatást -  a 
helyi önkormányzatok útján – az 1. számú melléklet XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Humánszolgáltatás és kiegészítő 
támogatás jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő támogatása 
jogcím előirányzatáról [– ]vehetik igénybe. A Kincstár ezen összeget a helyi önkormányzatnak fo-
lyósított központi támogatások nettó finanszírozása keretében a tárgyhónapot követő hónapban 
számolja el a kiegészítő támogatás folyósítására szolgáló előirányzat javára.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/885., 886., 916. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
A módosító javaslatot: 

- Költségvetési bizottság nem támogatja 
- Emberi jogi bizottság nem támogatja 
- Gazdasági bizottság nem támogatja 
- Oktatási bizottság nem támogatja 
- Önkormányzati bizottság nem támogatja 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
    
 
 29.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat    30. § (1) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
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állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti 
meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 19-24, 25.a), [a), 20. 
aa), ba), c)-e), 21. aa), b)-d), 22-24.,] 26. pontjában, az 5. számú melléklet 7. és 22. pontjában, to-
vábbá támogatás a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkor-
mányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltéte-
lek mellett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 30.  Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat    30. § (1) bekezdés a) pont módosí-
tását javasolja:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti 
meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 19. a), 20. aa), ba), c)-
e), 21. aa), b)-d), 22-24., 26. pontjában, az 5. számú melléklet 7., [és] 22. és 26. pontjában, továbbá 
támogatás a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkormány-
zatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek 
mellett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 31.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat    30. § 
(1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti 
meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 19. a), 20. aa), ba), c)-
e), 21. aa), b)-d), 22-24., 26. pontjában, az 5. számú melléklet 7., [és] 22. és 26. pontjában, továbbá 
támogatás a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkormány-
zatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek 
mellett.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 289. (1079. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 300. 
(1079. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 2270. (1079. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 2291. (1079. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1079., 1194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 32.  Harrach Péter, dr. Kovács Zoltán, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Tóth Fe-
renc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József, Láyer Jó-
zsef és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat    30. § (1) bekezdés a) pont módosítását ja-
vasolják:     
 
„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
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állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint: 
 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti 
meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 19.[ a), 20. aa), ba), c)-
e), 21. aa), b)-d), 22-24., ]-26. pontjában, az 5. számú melléklet 7. és 22. pontjában, továbbá támo-
gatás a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok 
normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett, 
azzal az eltéréssel, hogy a normatívára való jogosultságot a megyei fejlesztési terv helyett a műkö-
dési engedély alapozza meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/891. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 33.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály és Kuzma László képviselők a tör-
vényjavaslat    30. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:     
 
„(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint: 
 
„a) A közoktatási feladatot ellátó nem állami intézmény fenntartóját normatív hozzájárulás illeti 
meg – figyelemmel a b) pontban foglaltakra – e törvény 3. számú melléklet 19. [a), 20. aa), ba), c)-
e), 21. aa), b)-d), 22-24.], 25.a), 26. pontjában, az 5. számú melléklet 7. és 22. pontjában, továbbá 
támogatás a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkormány-
zatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek 
mellett.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/857. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 34.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat    30. § (1) bekezdés b) 
pont módosítását javasolják:     
 
/Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kulturális 
közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi sze-
mély, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, közhasz-
nú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jö-
vedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem ál-
lami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„b) A közoktatási feladatot ellátó intézményt fenntartó gazdasági társaságot, valamint a [képzésbe] 
nevelésbe-oktatásba a 2003/2004. tanévtől kezdődően belépett gyermekek, tanulók, illetve előbbi-
eknek a teljes gyermek-, tanulólétszámához viszonyított arányában számított foglalkoztatott peda-
gógus-létszám után az e bekezdésben meghatározott egyéni vállalkozót az a) pont szerinti normatí-
va 30%-ának megfelelő hozzájárulás és támogatás illeti meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/848. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 35.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat    30. § (1) bekezdés 
g) pont módosítását javasolják:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„g) A személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 
intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a h) 
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pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11.ab)-[bc), be)-
]bf), 12.a), 13.a)-c), 14-16., 17.a)-b), 18.a)-b), továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontjai-
ban megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett, a 110. § (18) 
bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 47. (656. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (4) ), 1827. (656. sz. 

jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 23.jcs ), 1828. (656. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc új 25 jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 36.  Láyer József képviselő a törvényjavaslat    30. § (1) bekezdés g) pont módosítását ja-
vasolja:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„g) A személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 
intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a h) 
pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11.ab)-[bc), be)-
bf), 12.a), 13.a)-c), 14-16., 17.a)-b),] 18.[a)-b)], továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontja-
iban megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/672. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 37.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat    30. § (1) bekezdés g) pont módosítását 
javasolja:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„g) A személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 
intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a h) 
pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11.ab)-bc), be)-bf), 
12.a), 13.a)[-c)] és d), 14-16., 17.[a)-b)], 18.a)-b), továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pont-
jaiban megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 38.  Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat    30. § (1) bekezdés 
g) pont módosítását javasolják:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, kultu-
rális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó egyházi jogi 
személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi önkormányzat, köz-
hasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi 
jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: nem 
állami intézmény fenntartója) részére működési és fenntartási célú normatív és egyéb hozzájárulást 
állapít meg a következők szerint:/ 
 
„g) A személyes gondoskodást nyújtó, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó 
intézmény nem állami fenntartóját normatív hozzájárulás és támogatás illeti meg – figyelemmel a h) 
pontban foglaltakra – a helyi önkormányzatok e törvény 3. számú mellékletének 11.ab)-[bc), be)-
bf), 12.a), 13.a)-c), 14-16., 17.a)-b),] 18.[a)-b)], továbbá 8. számú melléklete II. részének 3. pontja-
iban megállapított támogatásaival azonos jogcímeken, összegben és feltételek mellett.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 48. (791. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (4) ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/790. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 39.  Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, Láyer József, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, 
dr. Kovács Zoltán, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a 
törvényjavaslat    30. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult: 
 
a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §[-ának] (3) bekezdése alapján kiszámított támoga-
tási összeg - az iskola közoktatást nem végző alapfokú művészeti oktatási intézmény kivételével -, 
függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától [......................] 150 000 forint/év 
minden [valós] ellátott gyermek, oktatott tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így 
figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatás-
ban, gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevők [– a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), 
ba), c), d) és 21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető – ]létszáma alapján. 
 
b) A fenntartó egyházat a kizárólag alapfokú művészetoktatást végző intézmény tanulólétszáma 
alapján külön támogatás illeti meg, amelynek összege az a) pontban meghatározott kiegészítő tá-
mogatás 50%-a. 
 
c) Egyházi felsőoktatási intézmény gyakorló intézménye az e bekezdésben meghatározott kiegészítő 
támogatásban nem részesül. „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/863. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 40.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat    30. § (2) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
 
/(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult:/ 
 
„a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján kiszámított támogatá-
si összeg, függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától ...................... forint/év 
minden valós ellátott tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figyelembe vehető 
óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai 
oktatásban résztvevők [– a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) pontjaiban 
figyelembe vehető –] létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 41.  Harrach Péter, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Láyer József, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Cseresnyés Péter és dr. Kovács Zoltán képviselők 
a törvényjavaslat    30. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolják:     
 
/(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult:/ 
 
„a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján kiszámított támogatá-
si összeg, függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától [......................] 160 000 fo-
rint/év minden valós ellátott tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figyelembe 
vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti nevelésben-oktatásban, szakképzési elméleti oktatás-
ban, gyógypedagógiai oktatásban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/[aa)]a), [ba)]b), c), d) 
és 21/[aa)]a), b), c), d) pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/893. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 42.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    30. § (2) bekezdés a) pont mó-
dosítását javasolják:     
 
/(2) A közoktatási közfeladatot ellátó egyház a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl az egy-
házak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a 
továbbiakban: az egyházak támogatásáról szóló törvény) 6. §-ában meghatározottak szerint kiegé-
szítő támogatásra jogosult:/ 
 
„a) Az egyházak támogatásáról szóló törvény 6. §-ának (3) bekezdése alapján kiszámított támogatá-
si összeg, függetlenül az igénybe vett közoktatási szolgáltatás számától ...................... forint/év 
minden [valós] ellátott gyermek, tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figyelem-
be vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, 
gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) 
és 21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/873. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 43.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    30. § (3) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján 
fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. 
tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden [valós] ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló 
után .......................... forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figye-
lembe vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, 
gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) 
és 21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/874. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 44.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat    30. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján 
fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. 
tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden [valós ]ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló 
után [...] 150 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe 
vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógype-
dagógiai nevelésben-oktatásban résztvevők [– a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 
21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető – ]létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/856. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 45.  Révész Máriusz, Stolár Mihály, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Kuzma László, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    30. § (3) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján 
fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. 
tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után 
[........] 145 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe 
vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógype-
dagógiai oktatásban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 21/aa), b) pontjai-
ban figyelembe vehető – létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/847. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 46.  Tóth Ferenc és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat    30. § (3) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(3) A közoktatási feladatot ellátó intézményt a Nek. tv. 47. §-ának (4) és (13) bekezdése alapján 
fenntartó országos kisebbségi önkormányzat a normatív hozzájáruláson és támogatáson túl a Nek. 
tv. 47. §-ának (10)-(12) bekezdése szerint minden valós ellátott gyermek, illetve oktatott tanuló után 
[....... ] 150 000 forint/év kisebbségi fenntartói kiegészítő támogatásra jogosult, az így figyelembe 
vehető óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógype-
dagógiai nevelésben-oktatásban résztvevők – a 3. számú melléklet 19.a), 20/aa), ba), c), d) és 
21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető – létszáma alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/913. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 47.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat    30. § (4) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi 
jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei sze-
rint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11.ab)-[bc), be)-]bf), 12. 
a), 13.a)-c), 14-16., 17.a)-b), 18.a)-b) pontjában megállapított normatíva 41,4%-a.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (656. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (1) g) ), 1827. (656. 

sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 23.jcs ), 1828. (656. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc új 25 jcs ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
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- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 48.  Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat    30. § (4) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi 
jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei sze-
rint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11.ab)-[bc), be)-bf), 12. 
a), 13.a)-c), 14-16., 17.a)-b),] 18.[a)-b)] pontjában megállapított normatíva [41,4] 50 %-a.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (790. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (1) g) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/791. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 49.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat    30. § (4) bekezdés módosítását java-
solja:     
 
„(4) A szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt fenntartó egyházi 
jogi személy a normatív hozzájáruláson túl az egyházak támogatásáról szóló törvény feltételei sze-
rint kiegészítő támogatásra jogosult. Ennek mértéke a 3. számú melléklet 11.ab)-bc), be)-bf), 12. a), 
13.a)[-c)] és d), 14-16., 17.[a)-b)], 18.a)-b) pontjában megállapított normatíva [41,4] 50 %-a.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 50.  Révész Máriusz és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat    30. § (11) bekezdés 
módosítását javasolják:     
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„(11) A Szoctv. 92/C. §-ának (3) bekezdése szerinti támogatás összege legalább [90,0] 92,0 millió 
forint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/915. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 51.  Dr. Semjén Zsolt, Harrach Péter, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és dr. Pósán László 
képviselők a törvényjavaslat    30. § kiegészítését javasolják a következő új (12) bekezdés  felvéte-
lével:     
 
„(12) A nyilvános könyvtárat és közművelődési intézményt üzemeltető egyházi fenntartó az 5. szá-
mú melléklet 8. pontjában meghatározott támogatásra jogosult a szakminisztérium által e célra elkü-
lönített keret terhére.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/862. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 52.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, dr. Pósán László, Stolár Mi-
hály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter, dr. 
Semjén Zsolt és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat    30. § kiegészítését javasolják a követ-
kező új (12) bekezdés  felvételével:     
 
„(12) A közfeladatot ellátó egyházi szervezet - az önkormányzati intézményekhez hasonlóan - a fel-
adata ellátásához kapcsolódóan fejlesztési, ingatlan-felújítási és egyéb támogatásban részesülhet a 
szaktárcák költségvetéséből.” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/892. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 53.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat    30. § (13) bekezdés b) pont módosítását 
javasolja:     
 
/(13) A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tör-
vény (a továbbiakban: Tüo.tv.) alapján a köztestületként működő önkéntes tűzoltóságot fenntartó 
helyi önkormányzat a köztestületi önkéntes tűzoltóság fenntartásához és működéséhez az átvállalt 
feladattal arányos állami támogatást a Tüo. tv. 41. §-ának (6) bekezdése, illetve 34. §-ának (3) be-
kezdése értelmében a XI. Belügyminisztérium fejezet, 19. cím, 14. Köztestületi tűzoltóságok nor-
matív támogatása alcímének előirányzatából a következő feltételek és normatívák alapján veheti 
igénybe:/ 
 
„b) valamennyi köztestületi önkéntes tűzoltóság a készenléti szolgálat működéséhez azonos össze-
gű, [9,0] 11,8 millió forint alaptámogatásra jogosult;” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben vizsgálandó, hogy a törvényjavaslat fejezeti elői-
rányzata módosul-e.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/92. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 54.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Láyer József, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. 
Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat    30. § kiegészítését javasolják a következő új (14) bekezdés  felvételével:     
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„(14) A nyilvános könyvtárat, közművelődési intézményt és közgyűjteményt üzemeltető egyházi 
fenntartó az 5. számú melléklet 8. és 21. pontjaiban meghatározott támogatásra jogosult a szakmi-
nisztérium által e célra elkülönített keret terhére.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/858. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 55.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvényja-
vaslat    46. § (1) bekezdés 3) pont kiegészítését javasolják a következő új f) pont  felvételével:     
 
/Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
/a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (IX. Helyi önkormány-
zatok támogatásai fejezet, 2. cím) közül:/ 
 
„f) a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatá-
sánál (24. alcím),” 
 
/amennyiben az 50. § (6) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kimerült,/    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 56.  Gúr Nándor és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a törvényjavaslat    46. § (1) be-
kezdés 33) pont módosítását javasolják:     
 
/Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„33) [megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítésénél] a normatív támogatásoknál 
(XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 9. cím[, 2. alcím)]: 
a) megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatásánál (1. alcím), 
b) megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítésénél (2. alcím)”,” 
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/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 63. (134. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (9) ), 88. (136. sz. jav. 

- IV.r új81.§ ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Szociális bizottság ülésén egyetért, a Költség-
vetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 57.  Gúr Nándor és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a törvényjavaslat    46. § (1) be-
kezdés 33) pont módosítását javasolják:     
 
/Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„33) [megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítésénél (XXVI. Foglalkoztatáspolitikai 
és Munkaügyi Minisztérium fejezet, 9. cím, 2. alcím)] a normatív támogatásoknál (XXII. Pénz-
ügyminisztérium fejezet 16. cím),” 
 
a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 62. (135. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (9) ), 1566. (135. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. új16.cím ), 2017. (135. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 1.alc ), 2018. (135. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 2.alc ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 58.  Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat    46. § (1) bekezdés 
kiegészítését javasolják a következő új 35) pont  felvételével:     
 
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„35) Az oktatási célú, valamint a szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatásai-
nál, továbbá az egyházi, kisebbségi közoktatási és szociális intézmények normatíva kiegészítései 
előirányzatainál (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport, XXIV. 
Ifjúsági Családügyi Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím).” 
 
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/793. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 59.  Dr. Kelemen András, Szászfalvi László, Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képvi-
selők, valamint Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat    46. § (4) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(4) A[z oktatási célú humánszolgáltatások (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. al-
cím, 3. jogcím-csoport), a szociális célú humánszolgáltatások (XXIV. Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezet, 9. cím, 12. alcím), továbbá a] megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatásának támogatása (XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium fejezet, 9. cím, 1. alcím) e törvénnyel megállapított előirányzatainak kiadásai az ere-
deti előirányzatot az 50. § (7)-(9) bekezdésében meghatározottak szerint túlléphetik.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/794., 918. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 60.  Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat    50. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(3) [A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az üzemben tartási díj-bevétel kiegészítésére 
szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 17. cím) felhasználásra nem kerülő részét átcso-
portosítsa a közszolgálati műsorszámok támogatására felhasználható keret (XXIII. Nemzeti 
Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. alcím) előirányzatába.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (3. sz. jav. - VEGYES 115.§ (7) ), 215. (3. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 17.cím ), 1724. (3. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 61.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a 
törvényjavaslat    50. § (7) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(7) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy – a pénzügyminiszterrel egyetér-
tésben – az oktatási célú humánszolgáltatások 2005. évi normatív támogatási előirányzatai (XX. 
Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1-2. jogcím) között évközben át-
csoportosítást hajtson végre, illetve azok együttes összegét meghaladó kiadási kötelezettséget az 
Oktatási Minisztérium fejezet más előirányzatának terhére történő átcsoportosítással teljesítse, ki-
véve, ha a többletkötelezettség a gyermek, tanulólétszám növekedéséből adódik, vagy ha a Kor-
mány saját hatáskörben dönt a többletigény finanszírozásáról, ebben az esetben az előirányzat túl-
léphető. Az oktatási miniszter intézkedése normatív támogatást és kötelezettségvállalással terhelt 
előirányzatot nem érinthet.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1099., 1180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 62.  Gúr Nándor és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a törvényjavaslat    50. § (9) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„(9) [Az Országgyűlés felhatalmazza a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert, hogy – 
a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 
2005. évi normatív támogatási előirányzatának (XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium fejezet, 9. cím, 1. alcím) összegét meghaladó kiadási kötelezettséget a Foglalkoz-
tatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet más előirányzatainak terhére történő átcso-
portosítással teljesítse. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter intézkedése a 46. § 
(1) bekezdésében meghatározott, valamint a kötelezettségvállalással terhelt előirányzatokat 
nem érintheti.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (135. sz. jav. - I.r VI.fej. 2. alf. 46.§ (1) 33) ), 1566. (135. 

sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. új16.cím ), 2017. (135. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 1.alc ), 2018. (135. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 

2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 63.  Gúr Nándor és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a törvényjavaslat    50. § (9) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„(9) [Az Országgyűlés felhatalmazza a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi minisztert, hogy – 
a pénzügyminiszterrel egyetértésben – a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása 
2005. évi normatív támogatási előirányzatának (XXVI. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi 
Minisztérium fejezet, 9. cím, 1. alcím) összegét meghaladó kiadási kötelezettséget a Foglalkoz-
tatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium fejezet más előirányzatainak terhére történő átcso-
portosítással teljesítse. A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter intézkedése a 46. § 
(1) bekezdésében meghatározott, valamint a kötelezettségvállalással terhelt előirányzatokat 
nem érintheti.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (134. sz. jav. - I.r VI.fej. 2. alf. 46.§ (1) 33) ), 88. (136. sz. 

jav. - IV.r új81.§ ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/134. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 64.  Szabó Gyula képviselő a törvényjavaslat    50. § kiegészítését javasolja a következő új 
(18) bekezdés  felvételével:     
 
„(18) Az Országgyűlés felhatalmazza a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nél-
küli minisztert, hogy a pénzügyminiszter előzetes egyetértésével a felügyelete alá tartozó hivatalok 
tevékenységének összehangolására a XVII. Területfejlesztés fejezeten belül a címek, alcímek között 
- beleértve a címen belüli kiemelt előirányzatokat is - átcsoportosítást hajtson végre. Az átcsoporto-
sítás mértéke nem haladhatja meg a 2005. évi támogatás 3 %-át. „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 65.  Pál Tibor, Burány Sándor, dr. Csiha Judit, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, dr. 
Katona Béla, Kékesi Tibor, dr. Mester László, Molnár Gyula, dr. Szabó Zoltán, dr. Vidorné 
dr. Szabó Györgyi, Arató Gergely, Bán Imre, Gy. Németh Erzsébet, Horváth Csaba, Mandur 
László és dr. Wiener György képviselők a törvényjavaslat    50. § kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új (21) bekezdés  felvételével:     
 
/A Kormány, a pénzügyminiszter és a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetőinek különleges jo-
gosítványai/ 
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„(21) Az Országgyűlés felhatalmazza a belügyminisztert, hogy a IX. Helyi önkormányzatok támo-
gatásai fejezet, 2. Központosított előirányzatok címszám, 24. Települési önkormányzati szilárd bur-
kolatú belterületi közutak burkolatfelújítási támogatása jogcímnél olyan fizetési kötelezettséget vál-
laljon, melynek teljesítése 2006-ban esedékes.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 66.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    51. § (1) bekezdés b) pont elha-
gyását javasolják:     
 
/(1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében, a 
Munkaerőpiaci Alapnál, az E. Alapnál és az Ny. Alapnál az e bekezdés a)-e) pontjaiban meghatáro-
zott egyes előirányzatokból az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére január hónap-
ban Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék (a továbbiakban: államháztartási tartalék) elői-
rányzatot kell létrehozni.  
Az államháztartási tartalék forrása:/ 
 
„b) [a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzatok támogatással fedezett kiadásai 
10%-a,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 67. (902. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 51.§ (1) d) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/902. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 67.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat    51. § (1) bekezdés d) pont mó-
dosítását javasolják:     
 
/(1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében, a 
Munkaerőpiaci Alapnál, az E. Alapnál és az Ny. Alapnál az e bekezdés a)-e) pontjaiban meghatáro-
zott egyes előirányzatokból az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére január hónap-
ban Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék (a továbbiakban: államháztartási tartalék) elői-
rányzatot kell létrehozni.  
Az államháztartási tartalék forrása:/ 
 
„d) a Munkaerőpiaci-Alap Állami Foglalkoztatási Szolgálat működése és fejlesztése cím alcímeinek 
kiadási előirányzatai 1%-a,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 66. (902. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 51.§ (1) b) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/902. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 68.  Dr. Kovács Zoltán, dr. Szalay Ferenc és Tóth Imre képviselők, valamint Gulyás Jó-
zsef képviselő, valamint Pál Tibor, Burány Sándor, dr. Csiha Judit, Devánszkiné dr. Molnár 
Katalin, dr. Katona Béla, dr. Mester László, Molnár Gyula, dr. Szabó Zoltán, dr. Vidorné dr. 
Szabó Györgyi, Arató Gergely, Bán Imre, Gy. Németh Erzsébet, Horváth Csaba, Mandur 
László és dr. Wiener György képviselők a törvényjavaslat    51. § (2) bekezdés elhagyását java-
solják:     
 
„[(2) a) A helyi önkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásai előirányzatának 2,5%-
a – összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével – szintén államháztartási tartalékot képez. 
Ezt a helyi önkormányzatoknál a 18. § (1), illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi jö-
vedelemadó terhére, a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövede-
lemadó és a megyei önkormányzatok  4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti szemé-
lyi jövedelemadó részesedése együttes előirányzatával arányosan kell végrehajtani. 
 Ez nem érinti a helyi önkormányzatokat – e törvény 4. számú melléklete B) I. és B) II. c) 
pontja szerint – normatívan megillető személyi jövedelemadót és a B) III. pontja szerinti jöve-
delemkülönbség-mérséklést szolgáló részt. 
b) Az a) pont szerinti összeget a helyi önkormányzatok költségvetésükben céltartalékként irá-
nyozzák elő. 
c) Az a) pontban foglaltak önkormányzatonkénti összegét a 14. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott rendeletben kell közzétenni. 
d) A helyi önkormányzatoknak az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátása a c) pont 
szerint csökkentett személyi jövedelemadó összeg figyelembevételével történik.]” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/699., 1123., 1167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 69.  Szabó Imre, dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné 
Lévai Katalin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat    51. § (2) bekezdés el-
hagyását javasolják:     
 
„[(2) a) A helyi önkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásai előirányzatának 2,5%-
a – összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével – szintén államháztartási tartalékot képez. 
Ezt a helyi önkormányzatoknál a 18. § (1), illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi jö-
vedelemadó terhére, a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövede-
lemadó és a megyei önkormányzatok  4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti szemé-
lyi jövedelemadó részesedése együttes előirányzatával arányosan kell végrehajtani. 
Ez nem érinti a helyi önkormányzatokat – e törvény 4. számú melléklete B) I. és B) II. c) pont-
ja szerint – normatívan megillető személyi jövedelemadót és a B) III. pontja szerinti jövede-
lemkülönbség-mérséklést szolgáló részt.  
b) Az a) pont szerinti összeget a helyi önkormányzatok költségvetésükben céltartalékként irá-
nyozzák elő. 
c) Az a) pontban foglaltak önkormányzatonkénti összegét a 14. § (3) bekezdésében meghatá-
rozott rendeletben kell közzétenni. 
d) A helyi önkormányzatoknak az Áht. 63. §-ának (3) bekezdése szerinti pénzellátása a c) pont 
szerint csökkentett személyi jövedelemadó összeg figyelembevételével történik.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (1037. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 51.§ (5) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1037. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 70.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat    51. § (2) bekezdés a) pont módosítását ja-
vasolja:     
 
„(2) a) A helyi önkormányzatok állami támogatásai és hozzájárulásai előirányzatának [2,5] 1%-a – 
összhangban az e paragrafus (1) bekezdésével – szintén államháztartási tartalékot képez. Ezt a helyi 
önkormányzatoknál a 18. § (1), illetve (2) bekezdése szerint átengedett személyi jövedelemadó ter-
hére, a 4. számú melléklet A) pontja szerinti helyben maradó személyi jövedelemadó és a megyei 
önkormányzatok  4. számú melléklet B) II. a) és b) pontja szerinti személyi jövedelemadó részese-
dése együttes előirányzatával arányosan kell végrehajtani. 
 Ez nem érinti a helyi önkormányzatokat – e törvény 4. számú melléklete B) I. és B) II. c) pontja 
szerint – normatívan megillető személyi jövedelemadót és a B) III. pontja szerinti jövedelemkü-
lönbség-mérséklést szolgáló részt.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/42. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 71.  Szabó Imre, dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné 
Lévai Katalin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat    51. § (5) bekezdés el-
hagyását javasolják:     
 
„[(5) A (4) bekezdés szerinti intézkedések helyi önkormányzatokat érintő részét a 14. § (3) be-
kezdésében meghatározott rendelet módosításával kell közzé tenni, és az Áht. 63. §-ának (3) 
bekezdése szerinti pénzellátást ennek megfelelően kell végezni.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 69. (1037. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 51.§ (2) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1037. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 72.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat   55. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felső 
határ egy naptári napra jutó összege 2005. évben [16 440] 15 150 forint.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges 
(LXXI/1/2/2).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/48. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 73.  Farkas Imre és Jauernik István képviselők a törvényjavaslat   55. § (2) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(2) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a szerinti nyug-
díjemelés számításánál 2005. évben 8%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 4,5%-os fo-
gyasztói árnövekedést kell figyelembe venni. A nyugdíjemelés legkisebb összege 2000 Ft/hó.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 74.  Kontrát Károly, dr. Kovács Zoltán, Tóth Imre és dr. Dorkota Lajos képviselők a 
törvényjavaslat   56. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében fog-
lalt illetményalap 2005. január 1-jétől […] 40 000 forint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 75.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat   58. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 1. §-ának (3) bekezdése szerinti jogi 
segítői óradíj 2005. január 1-jétől [2000] 2500 forint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1046. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 76.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat   59. § kiegészítését javasolja a következő 
új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) A Gyvt. 20. §-ának (2) bekezdése szerinti rendszeres támogatás összege a gyermeküket egye-
dül nevelő szülők esetében a 2005. évben megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 30 %-ával.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (1102. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 77.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat   59. § kiegészítését javasolja a következő 
új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„ (2) A Gyvt. 20. §-ának (2) bekezdése szerinti rendszeres támogatás összege a 2005. évben meg-
egyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-ával.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 306. (1107. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 78.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat   59. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 42/D. §-ának (1) 
bekezdése szerinti gyermekgondozási díj havi összege a 2005. évben legfeljebb [83 000] 86 700 fo-
rint lehet.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges 
(XXIV/10/4; LXXII/2/2/6).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/49. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 79.  Móring József Attila képviselő a törvényjavaslat   59. § (5) bekezdés módosítását ja-
vasolja:     
 
„(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre 
jutó elismert havi költsége 2005. évben [425] 467  forint.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot (XVII/5/1/4/5) is módosítani 
kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 80.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály és 
Kuzma László képviselők a törvényjavaslat   60. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(1) A Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó 
keresetkiegészítés számítási alapja 2005. január 1-jétől [2005. augusztus 31-éig 5000 fo-
rint/fő/hónap, 2005. szeptember 1-jétől 2005. december 31-éig] 5250 forint/fő/hónap.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/845. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 81.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály és 
Kuzma László képviselők a törvényjavaslat   60. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(1) A Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó 
keresetkiegészítés számítási alapja 2005. január 1-jétől [2005. augusztus 31-éig 5000 fo-
rint/fő/hónap, 2005. szeptember 1-jétől 2005. december 31-éig 5250] 6000 forint/fő/hónap.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/844. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Szociális bizottság ülésén egyetért, a Költség-
vetési bizottság, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 82.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat   60. § (2) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásá-
hoz kapcsolódó támogatás összege 2005. évben [14 000] 15 000 forint. A juttatást az érintett kör ré-
szére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell a fenntartóknak biztosítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/843. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 83.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Sági József képviselők a törvényjavaslat   60. § (2) bekezdés módosítását java-
solják:     
 
„(2) A Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásá-
hoz kapcsolódó támogatás összege 2005. évben [14 000] 16 000 forint. A juttatást az érintett kör ré-
szére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell a fenntartóknak biztosítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/903. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 84.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat    77. § elhagyását javasolja:     
 
77. § [(1) Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezésére az erre vállalkozó egészség-
ügyi szolgáltatókkal (a továbbiakban: szervező) 2005. évre legfeljebb 5 millió lakosra szerző-
dés köthető. A szervező által ellátott lakosságszám minimum 100 ezer fő, legfeljebb 450 ezer 
fő. Az irányított betegellátási modellkísérletben a törvény hatálybalépésekor résztvevő szerve-
zők számára a (2) és (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a kötelezően ellátandó lakos-
ságszám elérésének határideje 2005. június 30-a. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott keret feltöltése érdekében az OEP a fennmaradó lakos-
ságszámot érintően pályázatot ír ki e törvény kihirdetését követő 60 napon belül. A pályázat 
során a szervezőnek a működés földrajzi határain belül zárt terület kialakítására kell töre-
kednie a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 
kormányrendeletben meghatározott – Budapest kivételével – kistérségi határok figyelembevé-
telével. Azok a szervezők, akik 2004. évben érvényes szerződéssel rendelkeztek, az ellátott la-
kosságszámot pályázat nélkül bővíthetik, elsősorban a területükről kimaradt háziorvosi pra-
xisok bevonásával úgy, hogy zárt kistérségek alkossák a területüket. 
 
(3) 2005. évre szólóan azzal a nyertes pályázóval, illetve már működő szervezővel köthető 
szerződés, aki vállalja – a jogszabályban meghatározott nagy költségigényű és a személyre 
nem lebontható ellátások kivételével – az érintett lakosság kötelező egészségbiztosítás terhére 
térítésmentesen, illetve támogatás ellenében igénybe vehető egészségügyi ellátását, illetve az 
általa nem nyújtott szolgáltatások tekintetében az ellátások megszervezését. 
 
(4) Az (5) bekezdés szerinti elvi számla tekintetében az adott kistérség a szervező területének 
minősül, ha a kistérségben működő háziorvosi praxisok több mint 70 %-a csatlakozik a szer-
vezőhöz. Érintett lakosnak minősül a bevont kistérségek háziorvoshoz bejelentkezett lakossá-
ga. Bejelentkezett lakosnak kell tekinteni a kistérségben működő, területi ellátási kötelezettség 
nélküli háziorvosi szolgálathoz bejelentkezetteket is. 
 
(5) Az érintett lakosság által igénybe vett egészségügyi szolgáltatások fedezetéül a természet-
beni ellátások előirányzatának az érintett lakosság kora, neme szerinti és a kormányrendelet-
ben meghatározott egyéb szempontok alapján számított arányos része, fejkvóta szolgál. A fej-
kvóta szerinti összeget mint bevételt, valamint az érintett lakosok által igénybe vett egészség-
ügyi szolgáltatások finanszírozási díját mint kiadást tartalmazó kimutatást (elvi számla) az 
OEP vezeti. Az elvi számla pozitív egyenlege a bevételi többlet. 
 
(6) A bevételi többlet 
a) 10%-os mértékéig a bevételi többlet 80%-a, 
b) 10%-ot meghaladó mértéke esetén a 10% mértékig a bevételi többlet 80%-a, továbbá a 
10% fölötti rész 50%-a 
a szervező által az érdekeltségi rendszerében foglaltak alapján kerül felhasználásra. 
 
(7) A (6) bekezdés szerint fennmaradó összeget az OEP a következő sorrendben használja fel: 
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a) kiegyenlítő kassza létrehozásával kezeli a szervezők elvi folyószámláján jelentkező kasszák 
szerinti veszteségeket, 
b) az a) pontban foglaltak teljesítése után megmaradt összeg 50%-át szétosztja az ellátásszer-
vezők között, amely összeget az ellátásszervező kötelezően egészségügyi célú beruházásra és 
fejlesztésre fordítja, 
c) a fennmaradó összegből pályázat útján kiemelt prevenciós tevékenységet támogat. 
 
(8) A szervezővel egészségügyi szolgáltatás nyújtására szerződést kötött, finanszírozási szer-
ződéssel rendelkező szolgáltató havi teljesítményjelentéséből az OEP az érintett lakosok részé-
re nyújtott ellátások teljesítményjelentését ellenjegyzésre megküldi a szervezőnek. A felek ál-
tal vitatott teljesítményjelentés esetén az OEP-nél kezdeményezett – kormányrendeletben 
meghatározott – egyeztetés meghiúsulásakor az OEP főigazgatója dönt. 
 
(9) A szervező a (6) bekezdés szerinti bevételi többlet terhére az OEP által nem finanszírozott 
egészségügyi szolgáltatóval megállapodást köthet az érintett lakosok részére szolgáltatások 
nyújtására, ha a szolgáltató rendelkezik a működéshez szükséges jogszabályi feltételekkel. A 
szervezőnek – a kormányrendeletben meghatározottak szerint – jelentenie kell az OEP felé a 
megkötött szerződéseket, valamint az ezek alapján nyújtott ellátásokat. 
 
(10) Az irányított betegellátási modellkísérlettel összefüggő egészségmegőrző, egészségfejlesztő 
és betegségmegelőző tevékenységek kiadására, valamint a szervezési feladatokkal összefüg-
gésben a szervezőket az érintett lakosság számának megfelelően 
a) évi 600 Ft/fő prevenciós díj, 
b) az első szerződéskötés napjától számított egy éven át, illetve a (2) bekezdés miatti szerző-
désmódosítás napjától számított egy éven át 500 Ft/fő szervezési díj, 
c) a b) pontban foglalt időtartamot követően évi 200 Ft/fő szervezési díj 
illeti meg. 
 
(11) A (10) bekezdés c) pontja szerinti díjat az irányított betegellátási modellkísérlet szervezési 
és koordinálási feladatai ellátása személyi és tárgyi feltételeinek biztosítására kell felhasználni. 
 
(12) A prevenciós és a szervezési díj a LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 
1. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az e célra szolgáló jogcím előirányzatát 
terheli. 
 
(13) Az irányított betegellátási rendszerben 2004. évben szerződéssel rendelkező szervezők 
esetében az ellátás szervezése, a modellkísérletben való részvétel a 2005. évben folyamatos. 
 
(14) Az OEP 2005. május 31. napjáig – kormányrendeletben meghatározott feltételek szerint – 
pályázatot ír ki azon háziorvosok részére, akik nem vesznek részt az irányított betegellátási 
modellkísérletben, egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenység végzé-
sére. A pályázat nyerteseit a (10) bekezdés a) pontja szerinti, időarányos prevenciós díj illeti 
meg 2005. december 31-éig.] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány költségvetési kihatása vizsgálandó.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/74. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 85.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Garai István, dr. Kö-
kény Mihály, dr. Nyul István, dr. Tittmann János, dr. Tóth István, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi és dr. Czinege Imre képviselők a törvényjavaslat    77. § (1) bekezdés módosítását java-
solják:     
 
„(1) Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezésére az erre vállalkozó egészségügyi szolgál-
tatókkal (a továbbiakban: szervező) 2005. évre legfeljebb [5] 2,5 millió lakosra szerződés köthető. 
A szervező által ellátott lakosságszám minimum 100 ezer fő, legfeljebb 450 ezer fő. Az irányított 
betegellátási modellkísérletben a törvény hatálybalépésekor résztvevő szervezők számára a (2) és 
(4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a kötelezően ellátandó lakosságszám elérésének határide-
je 2005. június 30-a.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 86.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. 
Tittmann János és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat    77. § (1) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(1) Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezésére az erre vállalkozó egészségügyi szolgál-
tatókkal (a továbbiakban: szervező) 2005. évre legfeljebb [5] a 2004. évre meghatározott 2 millió 
lakosra szerződés köthető. A szervező által ellátott lakosságszám minimum 100 ezer fő, legfeljebb 
450 ezer fő. Az irányított betegellátási modellkísérletben a törvény hatálybalépésekor résztvevő 
szervezők számára a (2) és (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a kötelezően ellátandó lakos-
ságszám elérésének határideje 2005. június 30-a.” 
 
 Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/101. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 87.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat    77. § (10) bekezdés a) pont módosítását 
javasolja:     
 
„(10) Az irányított betegellátási modellkísérlettel összefüggő egészségmegőrző, egészségfejlesztő 
és betegségmegelőző tevékenységek kiadására, valamint a szervezési feladatokkal összefüggésben a 
szervezőket az érintett lakosság számának megfelelően 
 
a) évi [600] 520 Ft/fő prevenciós díj,” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges 
(LXXII/2/3.).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/50. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 88.  Gúr Nándor és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a törvényjavaslat kiegészítését 
javasolják a következő új 81. §-ban az Flt. 39. §  felvételével:     
 
„A  foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény módo-

sítása 
 
81. § A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39. 
§-ának (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 
„(5) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése érdekében a 
Munkaerőpiaci Alap költségvetési befizetést teljesít. Felhatalmazást kap 
 
a) a Kormány, hogy rendeletben határozza meg 
1. a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkaadók akkreditációjának, 
továbbá az akkreditált munkaadók ellenőrzésének szabályait; 
2. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési tá-
mogatás feltételeit, módját és mértékét; 
 
b) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, hogy rendeletben szabályozza 
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1. az akkreditációs eljárás és követelményrendszer; 
2. a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatás 
további feltételeinek, igénylésének, folyósításának, nyilvántartásának, megszüntetésének és vissza-
követelésének, valamint ellenőrzésének részletes szabályait. 
 
(6) A Munkaerőpiaci Alap külön jogszabályban foglaltak szerint költségvetési befizetést teljesít a 
települési önkormányzatoknak a munkanélküliek és az Szt. szerinti rendszeres segélyt igénylő ellá-
tásával és foglalkoztatásával kapcsolatos feladatai megvalósítása céljából.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (134. sz. jav. - I.r VI.fej. 2. alf. 46.§ (1) 33) ), 63. (134. sz. 

jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (9) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Szociális bizottság 
ülésén egyetért, az Egészségügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a 
Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 89.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat kiegészítését javasolja a következő új 82. §-
ban az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi IV. törvény 3. § 
(1) bekezdés  felvételével:     
 
„Az iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi IV. törvény módosítása 
 
82. § Az iparjogvédelmi eliárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1992. évi IV. törvény 3. §-a 
a következő (1) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(1) A Hivatal bevételeiből legfeljebb a tényleges adott évi bevétel tíz százalékának megfelelő mér-
tékig tartalékot képezhet. Az így képzett tartalék kizárólag a Hivatal működésének fedezetére, a Hi-
vatal felett felügyeletet gyakorló miniszter egyetértésével használható fel, és az más célra nem von-
ható el.” „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikailag pontosítottuk,a törvényjavaslat szerkezetének 
megfelelően 106/A. § helyett 82. §-ként vezettük fel.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 12. (141. sz. jav. - I.r II.fej. 3.alf. 9.§ (4) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 90.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat   82. §-ban a Ktv. módosítását javasolja:     
 

„A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény módosítása 
 

82. § 
 
(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: 
Ktv.) [23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„23. § A köztisztviselőt az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén – a 26. § (2) 
bekezdésében és a 32. §-ban foglaltak kivételével – iskolai végzettségének és a közszolgálati 
jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni.” 
 
(2) A Ktv. 26. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(2) A köztisztviselő I. besorolási osztályba sorolása csak akkor kötelező, ha a feladatkörére 
előírt szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett.” 
 
(3) A Ktv. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) A köztisztviselőt évi 25 munkanap alapszabadság illeti meg.” 
 
(4) A Ktv.] 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(4) A hivatali szervezet vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható ha-
táskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdésében megha-
tározott teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tar-
tozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – legfeljebb 
40%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.” 
 
[(5) A Ktv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a 
Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési 
fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél – a Központi Statisztikai Hivatal területi szervezeti 
egységei kivételével –, a Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatalnál, az Adó- és Pénz-
ügyi Ellenőrzési Hivatalnál – a területi szervei kivételével –, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeleténél, a Magyar Államkincstárnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, a Sze-
rencsejáték Felügyeletnél, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, a Mezőgazdasági és Vidék-
fejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, az Állambiztonsági Szolgála-
tok Történeti Levéltáránál, az Országos Rendőr-főkapitányság pénzügyi nyomozó szervénél, 
továbbá jogszabály által országos hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány közvetlen fel-
ügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szerveknél, vala-
mint – a belső igazgatási szervei kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 
és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú is-
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kolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középiskolai végzettsé-
gű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.” 
 
(6) A Ktv. 48. §-ának (6) bekezdése felvezető szövegének helyébe a következő rendelkezés lép: 
„(6) A (4)-(5) bekezdéstől eltérően az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék 
mértéke nyelvvizsgánként” 
 
(7)](2) A Ktv. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„78. § (1) A hivatali szervezet vezetője megállapodást köthet a köztisztviselővel – ide nem értve a 
helyettesítést – többletfeladat ellátására. A hivatali szervezet vezetője a többletfeladat ellátásáért – a 
köztisztviselő illetményén felül – céljuttatást határoz meg a megállapított személyi juttatások elői-
rányzatán belül. 
(2) A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen a többletfeladat meghatározását, a teljesítés ha-
táridejét, a teljesítés értékelésének szempontjait és módját, valamint a céljuttatás mértékét. 
(3) A köztisztviselő számára tárgyévben megállapított céljuttatások együttes összege nem haladhat-
ja meg a köztisztviselő egyévi illetményének 50%-át. 
(4) A köztisztviselő a céljuttatásra akkor jogosult, ha – a megállapodás szerint – a többletfeladatot 
teljesítette és azt a hivatali szervezet vezetője igazolta. 
(5) A hivatali szervezet vezetője alatt, az (1)-(4) bekezdés szerint megillető jogosultság gyakorlása 
szempontjából, a 43. § (4)-(5) bekezdésében foglaltakat kell érteni.” „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (1014. sz. jav. - VEGYES 109.§ (2) ), 114. (1014. sz. 

jav. - VEGYES 110.§ (1) ), 115. (1014. sz. jav. - VEGYES 110.§ (2) ), 116. (1014. sz. jav. - VEGYES 110.§ (5) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1014. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 91.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat   82. § (3) bekezdésben a Ktv. 41. § (1) 
bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(3) [A Ktv. 41. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A köztisztviselőt évi 25 munkanap alapszabadság illeti meg.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/52. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 92.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat   82. § (4) bekezdésben a Ktv. 43. § (4) be-
kezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(4) A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A hivatali szervezet vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházha-
tó hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdé-
sében meghatározott teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fize-
tési fokozathoz tartozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre 
jogosult – legfeljebb 40%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben 
állapíthatja meg.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1044. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 93.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat   82. § (4) bekezdésben a Ktv. 43. § (4) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A Ktv. 43. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A hivatali szervezet vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható ha-
táskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a 34. § (1) bekezdésében megha-
tározott teljesítményértékeléstől függően a köztisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tar-
tozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a kinevezésre jogosult – legfeljebb [40] 
20%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg.”" 
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Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvény szövegét javasolja megtartani, ezért a helyes 
jogtechnikai megoldás: a törvénymódosítást el kell hagyni.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/51. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 94.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat   82. § (7) bekezdésben a Ktv. 78. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
/(7) A Ktv. 78. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) A köztisztviselő számára tárgyévben megállapított céljuttatások együttes összege nem halad-
hatja meg a köztisztviselő egyévi illetményének [50] 30%-át.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1045. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 95.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat   címe elhagyását ja-
vasolják:     
 
„[A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása]” 
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Megjegyzés: A módosító javaslat a Közokt. tv. módosításának elhagyására irányul, melyet annak 
terjedelme miatt az ajánlásban nem jelenítjük meg. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/871. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 96.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Rózsa Endre, Molnár József, Földesi Zol-
tán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők a törvényjavaslat   85. § kiegé-
szítését javasolják a következő új (7) bekezdésben a Közokt.tv. 48. § (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A Közokt. tv. 48. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(2) A középiskola a 12. évfolyamos tanulók számára gépjárművezetői tanfolyamot és vizsgát szer-
vez. A tanfolyam költségét a központi költségvetés normatívával támogatja. A támogatást az éves 
költségvetésben úgy kell megtervezni, hogy az fedezetet nyújtson az elméleti oktatásra, a 30 órás 
gyakorlati képzésre, továbbá a szükséges vizsgák (pótvizsgák nélkül számított) díjaira.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1068. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 97.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
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Gyula képviselők a törvényjavaslat   85. § (15) bekezdésben a Közokt. tv. 99. § kiegészítését java-
solják a következő új (5) bekezdés  felvételével:     
 
„(15) A Közokt. tv. 99. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közoktatás 2., 
4., 6., 8. és 10. évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek 
fejlődésének vizsgálatára”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 98.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat   85. § (23) bekezdésben a 
Közokt. tv. 129. § (11) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
[„(23) A Közokt. tv. 129. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(11) A közoktatási intézmény vezetőjére vonatkozó teljesítménypótlék alkalmazására a 
2006/2007. tanévtől van lehetőség; bevezetése fokozatosan történhet oly módon, hogy a 
2006/2007. tanévben a megállapítható összeg ötven százalékát, ezt követően tanévenként to-
vábbi tíz-tíz százalékkal emelt összeggel lehet kifizetni.”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/785. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 99.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat   85. § (24) bekezdésben a Közokt 
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.tv. 1. sz. melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Veze-
tők” alcím módosítását javasolják:     
 
/(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalma-
zottak” cím „Vezetők” alcím 1-3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Vezetők/ 
 
„1.  igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben   1 
2.  Igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes   
   -  önálló intézményben 
     ha a gyermekek, tanulók létszáma a [százhúszat] nyolcvanat eléri   1 
     iskolában, ha a tanulók létszáma a [hatszázat] négyszázat eléri, további   1 
   -  tagintézményenként – a kollégium kivételével – tagintézmény-vezetőnek   1 
   -  intézményegységenként – a kollégium kivételével – intézményegység vezetőnek[, ha a gyer-
mekek, tanulók száma eléri a százhúszat]   1 
   -  nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek   1 
   -  Tagozatonként   
     ha az óvodában a gyermeklétszám a [százhúszat] ötvenet, az iskolában a tanulói létszám a 
[százhúszat] nyolcvanat eléri tagozatvezetőnek   1 
3.  gyakorlati oktatásvezető   
   szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként, ha a szakképzésben részt vevő tanulók létszá-
ma eléri a százhúszat   1”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/784. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 100.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat   85. § (24) bekezdésben a Közokt 
.tv. 1. sz. melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Veze-
tők” alcím 1-3. pont elhagyását javasolják:     
 
[„(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és al-
kalmazottak” cím „Vezetők” alcím 1-3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/Vezetők/ 
 
„1.  igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben   1 
2.  Igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes   
   -  önálló intézményben 
     ha a gyermekek, tanulók létszáma a százhúszat eléri   1 
     iskolában, ha a tanulók létszáma a hatszázat eléri, további   1 
   -  tagintézményenként – a kollégium kivételével – tagintézmény-vezetőnek   1 
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   -  intézményegységenként – a kollégium kivételével – intézményegység vezetőnek, ha a 
gyermekek, tanulók száma eléri a százhúszat  ~1 
   -  nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek   1 
   -  Tagozatonként   
     ha az óvodában a gyermeklétszám a százhúszat, az iskolában a tanulói létszám a százhú-
szat eléri tagozatvezetőnek   1 
3.  gyakorlati oktatásvezető   
   szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként, ha a szakképzésben részt vevő tanulók 
létszáma eléri a százhúszat   1”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/783. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 101.  Jauernik István képviselő a törvényjavaslat   85. § (24) bekezdésben a Közokt .tv. 
1. sz. melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Vezetők” 
alcím 1-3. pont módosítását javasolja:     
 
„(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része [„A kötelezően foglalkoztatott vezetők és al-
kalmazottak” cím „Vezetők” alcím 1-3. pontja] helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
[Vezetők 
 
„1.  igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben   1 
 
2.  Igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes   
   -  önálló intézményben 
     ha a gyermekek, tanulók létszáma a százhúszat eléri   1 
     iskolában, ha a tanulók létszáma a hatszázat eléri, további   1 
   -  tagintézményenként – a kollégium kivételével – tagintézmény-vezetőnek   1 
   -  intézményegységenként – a kollégium kivételével – intézményegység vezetőnek, ha a 
gyermekek, tanulók száma eléri a százhúszat   1 
   -  nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek   1 
   -  Tagozatonként   
     ha az óvodában a gyermeklétszám a százhúszat, az iskolában a tanulói létszám a százhú-
szat eléri tagozatvezetőnek   1 
3.  gyakorlati oktatásvezető   
   szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként, ha a szakképzésben részt vevő tanulók 
létszáma eléri a százhúszat   1”] 
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„A nevelési-oktatási intézményekben foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak ajánlott létszáma” 

 
„Vezetők és alkalmazottak”  

 
Vezetők 

 
1. Igazgató, óvodavezető minden önálló intézményben 1 
 
2. Igazgatóhelyettes, óvodavezető-helyettes 
- Önálló intézményben 
ha a gyermekek, tanulók létszáma a nyolcvanat eléri 1 
Iskolában, ha a tanulók létszáma az négyszázat eléri további 1 
- Tagintézményenként - a kollégium kivételével - tagintézmény-vezetőnek 1 
- Intézményegységenként - a kollégium kivételével - intézményegység vezetőnek 11 
- Nem önálló kollégiumonként kollégiumvezetőnek 1 
- Tagozatonként 
ha az óvodában a gyermeklétszám az ötvenet, az iskolában a tanulói létszám 
a nyolcvanat eléri tagozatvezetőnek 1 
 
3. Gyakorlati oktatásvezető 
Szakközépiskolában és szakiskolában iskolánként 1 
 
4. Gyakorlati oktatásvezető-helyettes 
Szakközépiskolában és szakiskolában húsz osztály felett, húsz osztályonként 1 
vagy eltérő szakirányú oktatásnál szakirányonként, ha a szakirányban legalább  
öt osztály van 1 
 
5. Gazdasági vezető 
Önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményben 1 
 

Pedagógusok 
Óvodában 

 
1. A pedagógusok, gyógypedagógusok létszámát 
- az óvodai csoportok, 
- a kötelező órák száma, 
- a kötelező óraszámba beszámítható tevékenység, 
- az óvoda nyitva tartási ideje 
alapján ajánlott  meghatározni oly módon, hogy a teljes nyitva tartás ideje alatt minden csoportban a 
gyermekekkel óvodapedagógus foglalkozzon, óvodapedagógusonként napi egy-egy, csoportonként 
összesen napi két óra átfedési idővel ; 
 
2. Logopédus 
a beszédjavító óvodában tizenöt gyermekenként 1 
 
3. Konduktor 
a konduktív pedagógiai intézmény óvodájában csoportonként és műszakonként  3 
 
4. utazó gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor 
ha az óvoda a többi gyermekkel együtt fejleszti a fogyatékos gyermeket, 
legalább heti öt óra foglalkoztatás keretében, nyolc gyermekenként 1 
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Iskolában és kollégiumban 

 
1. Az iskolában a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámát 
- az iskolai osztálylétszám, 
- az osztálybontásra, egyéni foglalkozásra meghatározott időkeret, 
- a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezésére 
megállapított órakeret, 
- a napközis és tanulószobai foglalkozásokra megállapított órakeret, 
- a pedagógusok kötelező óraszáma 
alapján ajánlott megállapítani. 
 
Ha külön jogszabályban meghatározottak szerint az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a 
könyvtáros tanár (tanító) létszámának  megállapításánál minden, az ötödik-tizenharmadik évfolya-
mon a helyi 
tantervben szereplő kön ari órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is ajánlott figyelembe  
venni.  Az alapfokú művészetoktatási intézményben, ha legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz 
tanuló befogadására létesítették egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására létesítették további 
egy könyvtáros tanárt ajánlott alkalmazni. 
 
2. A kollégiumban pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámát 
- a kollégiumi foglalkozások száma, 
- a pedagógusok kötelező óraszáma alapján ajánlott megállapítani. 
 
Kollégiumban, ha azt legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették 
egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt (tanítót) aján-
lott alkalmazni. 
 
3. 
 
4. Konduktor 
a konduktív pedagógiai intézmény iskolájában osztályonként és műszakonként 3 
 
5. Logopédus 
Beszédjavító iskolában tizenöt tanulónként 1 
 
6. utazó gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor 
ha az iskola a többi gyermekkel együtt fejleszti a fogyatékos tanulót, legalább 
heti öt óra foglalkoztatás keretében, nyolc tanulónként 1 
 

A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak 
 

Óvodában 
 
1. Szakorvos 
Kizárólag fogyatékosokat nevelő óvodában a fogyatékosság típusának 
megfelelően  0,5 
 
2. Gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens 
Fogyatékos gyermekeket nevelő óvodai csoportban 1 
 
3. Dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt 
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- a konduktív pedagógiai intézmény óvodájának kivételével - csoportonként 1 
 

Iskolában és kollégiumban 
 
1. Pedagógiai felügyelő kollégiumban nemenként és épületenként 100 tanulóra 
számítva, de legalább 1 
 
2. Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős  általános iskolában középiskolában, szakiskolában 0,5 
 
3. Szakorvos 
Kizárólag fogyatékosokat nevelő iskolában, kollégiumban, a fogyatékosság 
típusának megfelelően 1 
 
4. Gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens 
 
-Fogyatékosokat nevelő iskolában tizenöt tanulónként  1 
-a siket, a vak, a középsúlyos értelmi fogyatékos, az önálló helyváltoztatásra 
képtelen testi fogyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat 
nevelő-oktató 1 
iskolában hat tanulónként 
 
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként működő általános iskolai  
- kollégiumban tizenöt tanulónként 1 
- Általános iskolai kollégiumban 1 
 
5. Szabadidő szervező 
- az iskolában, kollégiumban, ha a tanulók létszáma eléri a háromszázat 1 
 
6. Műszaki vezető 
Szakiskolában, ha az legalább százhúsz munkahelyes tanműhellyel rendelkezik, 
illetve ha délelőtt-délután is üzemelő tanműhelye van 1 
 
7. Ápoló 
Kollégiumban ötszáz tanulóig 1 
Ötszáz tanuló felett 2 
Kizárólagosan fogyatékosokat fogadó diákotthonban, huszonnégy órára 5 
 
8. Hangszerkarbantartó a zeneművészeti művészeti ágban szakmai vizsgára 
felkészítő szakközépiskolában és szakiskolában, továbbá alapfokú 
művészetoktatási intézményben 
Négyszáz tanulóig 1 
Négyszáz tanuló felett 2 
Látássérültek iskoláiban tanulói létszámtól függetlenül további 0,5 
 
9. Úszómester 
Tanuszodával rendelkező iskolában 1 
 
Az utazó szakember hálózat keretében a foglalkoztatás a fővárosi, megyei önkormányzat által kije-
lölt közoktatási intézményben történik. Az álláshelyeket a fővárosban, illetőleg megyében - a szak-
értői és rehabilitációs bizottság nyilvántartása szerint - a többi gyermekkel, tanulóval együtt óvodai 
nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részesített gyermekek, tanulók - a fogyatékosság típu-
sa szerint - létszámát nyolccal, az utazó gyógytestnevelői álláshelyek létszámát az érintett tanulók 
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létszámát tizenkettővel elosztva ajánlott  meghatározni. Az osztással - a kerekítés szabályai szerint 
kialakított - 
csoportra ajánlott tervezni egy-egy - egy csoport esetén a csoport létszámától függetlenül legalább 
egy - a feladat ellátásához szükséges szakembert. Az utazó gyógypedagógust, logopédust, konduk-
tort, gyógytestnevelőt stb. a gyermeket, tanulót nevelő, illetve oktató óvoda, iskola megkeresésére a 
munkáltatói jogot gyakorló közoktatási intézmény vezetője rendeli ki. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a pedagógiai felügyelő pótszabadsá-
gának, valamint juttatásainak meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkoztatott közal-
kalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
 
További ajánlott foglalkoztatás a nevelési-oktatási intézményekben 
 
1. Gazdasági, ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás stb. munkakö-
rökben az ellátandó feladatoktól függően célszerű megoldani a foglalkoztatást. 
 
2. A nevelési-oktatási intézményekben - a feladatoktól függően - az I. részben ajánlott foglalkozta-
tásokon túl 
a) további vezetői megbízások adhatók, 
b) a pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszáma megnövelhető, 
c) speciális végzettségű szakemberek (például orvos, pszichológus, szociális munkás, 
szociálpedagógus, könyvtártechnikus, könyvtáros asszisztens, iskolatitkár (óvodatitkár), szabadidő 
szervező, pedagógiai  asszisztens, oktatástechnikus, számítógép kezelő, számítógép rendszerprog-
ramozó, laboráns, ügyviteligépkezelő, munkaügyi, személyzeti és oktatási előadó) foglalkoztatha-
tók. 
 
3.  A technikai létszám nem lehet kevesebb, mint a pedagógusok teljes munkaidőre - beleértve az 
óraadó tanárok foglalkoztatási idejét is - számított létszámához viszonyítva : 
a) tíz százaléka, de legalább egy létszám az alapfokú művészetoktatási intézményben, 
b) tizenöt százaléka, de legalább kettő létszám szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában, spe-
ciális 
szakiskolában, előkészítő szakiskolában, 
c) tizenöt százaléka, de legalább kettő létszám az óvodában, 
d) húsz százaléka, de legalább kettő létszám az általános iskolában, gimnáziumban, 
e) harminc százaléka, de legalább négy létszám a szakközépiskolában, 
j) hatvan százaléka, de legalább kettő létszám a kollégiumban. 
 
4. Többcélú intézmény esetén a technikai létszámot az ellátott feladatoknak megfelelő intézményre 
meghatározott százalékok összegének az ellátott feladatok számával történő elosztásával ajánlott 
meghatározni. A számításoknál a 3. pontban felsorolt nevelési és oktatási intézményeket kell figye-
lembe venni. Emellett biztosítani ajánlott a 3. pontban fel nem sorolt feladathoz jogszabályban biz-
tosított létszámot. Ha jogszabály az adott feladatra nem határoz meg létszámot, akkor a technikai 
létszámot feladatonként egy-egy létszámmal javasolt meg  növelni. 
 
5. A technikai létszámot a székhelyen és a telephelyen foglalkoztatott valamennyi pedagógus fog-
lalkoztatási idejére vetítve ajánlott számítani. 
 
6. A technikai létszámhoz egy létszámot célszerű hozzá  számítani, ha a nevelési-oktatási intéz-
ményben a gyermekek, tanulók legalább húsz százaléka hátrányos helyzetű, vagy beilleszkedési, ta-
nulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzd, illetve, ha a sajátos nevelési igényű  gyer-
mekeket, tanulókat a többiekkel egy csoportban, osztályban nevelik, tanítják. A különböző csoport-
ba tartozó gyermekek, tanulók létszámát együttesen is figyelembe lehet venni a húsz százalék meg-
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állapításához. A technikai létszámhoz tagintézményenként további egy-egy létszám hozzá számítása 
indokolt. 
 
7. A nevelési-oktatási intézmény vezetője - a fenntartóval való egyetértésben - dönti el, hogy a 
technikai létszám terhére milyen, a nevelési-oktatási intézmény működésével összefüggő technikai 
feladatokat 
(ügyviteli, műszaki, kisegítő, karbantartó, fűtő, udvari munkás, portás) old meg, illetve  milyen spe-
ciális végzettségű szakembert (pszichológust, családpedagógust, fejlesztő pedagógust, logopédust, 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, orvost rendszergazdát stb.) alkalmaz.  
 
8. A technikai létszám keretén felül ajánlott megoldani a nevelési-oktatási intézményben működte-
tett főző és melegítő konyha üzemeltetését, továbbá az olyan feladatok ellátását, amelyeket a neve-
lési oktatási intézmény jogszabály rendelkezései szerint költeles megszervezni (munkavédelem, 
tűzvédelem, gazdasági szervezet stb.)”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 102.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat   88. §-ban a 
Hszt. 104. § (5) bekezdés felvezető szöveg elhagyását javasolják:     
 

„[A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény módosítása 

 
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló – módosított – 
1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 104. §-a (5) bekezdésének felvezető szövege 
helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
„(5) Az (1) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően az angol, francia, német nyelvek tekinteté-
ben a nyelvtudási pótlék mértéke nyelvvizsgánként”] „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/703. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 103.  Móring József Attila képviselő a törvényjavaslat   89. §-ban az 1996. évi LXXXV. 
törvény 28. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„89. § Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-
másolat igazgatási szolgáltatási díjáról szóló – módosított – 1996. évi LXXXV. törvény 28. §-a he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„28. § (1) A hiteles másolatért [4000] 3000 forint összegű díjat kell fizetni.”„ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos tv. szerinti díjat kívánja fenntartani. (A helyes 
jogtecnikai megoldás a tv. módosítás elhagyása).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 104.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. 
Tittmann János és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a követ-
kező új 96. §-ban az Eütv.  felvételével:     
 

„Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény módosítása 
 
96. § (1) Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 143. §-a helyé-
be a következő rendelkezés lép: 
 
„143. §  Az egészségügy szervezésével és irányításával kapcsolatos feladatok ellátásáért, valamint 
az ezekkel összefüggő jogok gyakorlásáért és kötelezettségek teljesítéséért való felelősség - az e 
törvényben foglaltaknak megfelelően - az Országgyűlést, a Kormányt, az egészségügyi minisztert, 
az ÁNTSZ-t, a helyi önkormányzatokat, az egészségügyi szolgáltatók további fenntartóit, az egész-
ségbiztosítási szerveket, a Regionális Egészségügyi Tanácsokat (továbbiakban: RET) terheli.” 
 
(2) Az Eütv. 146. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„146. § (1) Az ország középtávú fejlesztési, stratégiai tervezésének részét képező Nemzeti Egész-
ségfejlesztési Program (a továbbiakban: NEP) az egészségügyi tervezés alapja. A NEP-ben foglal-
takat a gazdaságpolitikai, a terület-, illetőleg településfejlesztési, továbbá valamennyi állami terve-
zés körébe tartozó döntés meghozatala, illetőleg végrehajtása során érvényre kell juttatni. 
 
(2) A NEP tartalmazza 
 
a) a lakosság egészségi állapotának bemutatását különös figyelemmel a kiemelkedően kritikus terü-
letekre, 
b) a megvalósítani kívánt egészségfejlesztési, egészségvédelmi célok meghatározását, 
c) a kitűzött célok megvalósításához szükséges feladatokat, azok végrehajtási sorrendjét, 
d) a kitűzött célok megvalósításához szükséges eszközöket, különös tekintettel a pénzügyi források-
ra, 
e) a lakosság egészségi állapota és az azt meghatározó tényezők alapján várható egészségügyi ellá-
tási szükségletet és annak változásait, 
f) az egészségügyi rendszer - ide értve a finanszírozást és a szakmai irányítást is - fejlesztési iránya-
it, 
g) az egészségügyi ellátórendszer szerkezetében indokolt változásokat, 
h) a fejlesztési prioritásokat, 
i) a humán erőforrással kapcsolatos fejlesztési irányokat és az ehhez szükséges eszközöket, 
j) a stratégiai jelentőségű gép-, műszerfejlesztést, 
k) az ágazat kutatás-fejlesztési irányait, 
l) a szakmai szabályozás és a minőségbiztosítás fejlesztési tervét. 
 
(3) A NEP-et a - az országos középtávú fejlesztési, stratégiai tervekkel 
összhangban - az ott meghatározott középtávú tervezési időszakokhoz igazodva kell kidolgozni, il-
letve felülvizsgálni. 
 
(4) A NEP előkészítése során az egészségügyi miniszter javaslatot kér 
a) a RET-ektől, 
b) a fővárosi és a megyei önkormányzatoktól, továbbá a helyi önkormányzati szövetségektől, 
c) az egészségügyben működő szakmai kamaráktól és más szakmai és érdekképviseleti szervektől. 
 
(5) A NEP tervezetét véleményezi a Nemzeti Egészségügyi Tanács. A NEP-et az Országgyűlés fo-
gadja el.” 
 
(3) Az Eütv. a következő 146/A-146/B. §-okkal egészül ki: 
 
„146/A. § (1) A NEP-hez igazodva a RET elkészíti az adott egészségügyi régió egészségfejlesztési 
programját. 
 
(2) A regionális egészségfejlesztési program tartalmazza 
 
a) az ellátandó lakosság számának, korösszetételének várható változását, az egészségi állapotot be-
folyásoló fontosabb területi, települési, környezeti tényezőket, a lakosság egészségi állapotának leg-
fontosabb jellemzőit, 
b) az egészségügyi szolgáltatások iránti igények várható alakulását, figyelembe véve a gyógyító-
megelőző feladatok összetételének tervezhető változásait - beleértve a népegészségügyi feladatok-
ból adódó területi igényeket is -, illetve ennek alapján a szolgáltatási struktúra átalakítására vonat-
kozó terveket, 
c) az ellátási kötelezettség teljesítésében részt vevő egészségügyi szolgáltatók legfontosabb szakmai 
jellemzőit, szervezeti formáit és tulajdonosi struktúráját, 
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d) a c) pontban megjelölt egészségügyi szolgáltatókra vonatkozó jelentősebb felújítások és fejlesz-
tések terveit. 
 
(3)  A program elkészítése során figyelembe kell venni az ellátási kötelezettség teljesítésében részt 
vevő egészségügyi szolgáltatók és azok fenntartói, illetve tulajdonosai, az önkormányzatok szak-
mai, fejlesztési terveit. 
 
(4) A regionális egészségfejlesztési program összeállítása során ki kell kérni a gyógyintézettel nem 
rendelkező helyi önkormányzatok javaslatait is. 
 
(5) A programot a RET a 149/D. § (3) bekezdésében foglaltak szerint fogadja el. 
 
(6) A programot meg kell küldeni a régióban működő valamennyi egészségügyi közszolgáltató 
fenntartójának és helyi önkormányzatnak, továbbá az Egészségügyi Minisztériumnak is. 
 
146/B. § (1) A régió területén működő gyógyintézet az általa nyújtott szolgáltatások tervszerű és 
minőségi fejlesztésére szakmai tervet készít a regionális egészségfejlesztési program alapján, azzal 
összhangban. 
 
(2) A szakmai terv tartalmazza 
 
a) a gyógyító-megelőző feladatok összetételének változtatásával, 
b) a feladatok változásával összefüggő belső szervezeti változásokkal, 
c) a jelentősebb felújításokkal és fejlesztésekkel, 
d) a humán erőforrások fejlesztésével, valamint 
e) a minőségbiztosítással és minőségfejlesztéssel 
 
összefüggő koncepciókat és mindezek finanszírozási tervét. 
 
(3) A szakmai tervet - a gyógyintézet szakmai vezető testületének egyetértésével - költségvetési 
szervnél a gyógyintézet vezetője, egyetemi klinikánál az egyetem, más szervezet esetében a fenntar-
tó fogadja el. 
 
(4) A szakmai tervet meg kell küldeni a területileg illetékes RET számára.” 
 
(4) Az Eütv. a következő 149/A-149/D. §-okkal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
 

„Regionális Egészségügyi Tanács 
 
149/A. § (1) A RET az egészségügyi régióban a regionális egészségpolitika kialakításában közre-
működő szervezet. 
 
(2) Egészségügyi régió a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 5. 
§-ának e) pontjában meghatározott régióval megegyező terület. 
 
(3) A RET feladatai: 
 
a) az egészségügyi régió egészségpolitikai programjának összeállítása, 
b) koordináció és érdekegyeztetés az egészségügyi régió területén működő egészségügyi közszol-
gáltatók, fenntartók és a lakosság, illetve betegszervezetek között, 
c) az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat (továbbiakban: EFE) forrásaira kiírt pályázatokkal kap-
csolatos feladatok ellátása, továbbá az EFE regionális részének kezelése, 
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d) a kapacitás-szabályozásban való - külön jogszabály szerinti - közreműködés, 
e) működési területén az egészségügyi közszolgáltatást igénybevevő betegek körében betegelége-
dettségi vizsgálatok végzése és ennek figyelembe vétele a fejlesztési prioritások kijelölése során, 
f) a regionális egészségpolitikai program megvalósulásának évenkénti értékelése és amennyiben 
szükséges, annak módosítása és kiegészítése. 
 
(4) A RET feladatainak ellátásához az illetékességi területén működő MEP-ek és ÁNTSZ intézetek, 
továbbá gyógyintézetek a rendelkezésükre álló és a RET által kért valamennyi adatot rendelkezésre 
bocsátják azzal, hogy nem adhatnak át személyazonosítóval összekapcsolható egészségügyi adatot. 
 
149/B. §  (1) A RET tagja az egészségügyi régió területén működő 
 
a) ÁNTSZmegyei intézeteinek 1-1 képviselője, 
b) megyei egészségbiztosítási szervek képviselője, 
c) egészségügyi szakellátást nyújtó közszolgáltatók közül a gyógyintézetek és fenntartó-
ik/tulajdonosaik - ide értve az egyetemi centrumokat és klinikákat működtető egyetemek képviselőit 
is - 1-1 képviselője, 
d) megyei jogú városi önkormányzatok 1-1 képviselője, ha a c) pont alapján nem tagj a a RET-nek, 
valamint 
e) alapellátást nyújtó közszolgáltatók megyénként delegált 1-1 képviselője, 
f)  többcélú kistérségi társulások megyénként delegált 1-1 képviselője,  illetőleg a kistérségi fejlesz-
tési tanácsok képviselője, 
g) Regionális Fejlesztési Tanács által delegált képviselő, 
h) egészségügyi szolgáltatót fenntartó önkormányzati társulások 1-1 képviselője. 
 
(2) A RET ülésein tanácskozási joggal részt vehet 
 
a) az egészségügyben működő szakmai kamarák 1-1 képviselője, valamint a reprezentatív szakszer-
vezetek 1 delegáltja, továbbá a Magyar Kórházszövetség és az Egészségügyi Gazdasági Vezetők 
Egyesülete által közösen delegált 1 képviselő, 
b) a régióban működő közszolgáltatást nem nyújtó egészségügyi szolgáltatók 1 közös képviselője, 
c) a betegszervezetek és a betegjogi képviselők 1-1 közös delegáltja. 
 
149/C. § (1) A RET jogi személy, gazdálkodására a részben önállóan gazdálkodó költségvetési 
szerv gazdálkodására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
(2) A RET titkársági feladatait az ÁNTSZ régió területén működő megyei intézetei közül az orszá-
gos tisztifőorvos által kijelölt intézet keretében működő RET titkárság látja el. 
 
(3) A RET, illetve a RET titkárság működési költségeinek fedezetét az Országos Tisztifőorvosi Hi-
vatal (a továbbiakban: OTH) költségvetésében kell biztosítani. 
 
149/D. §  (1) A RET tagjai közül - a tagok szótöbbségével - elnököt és elnökhelyettest választ. Az 
elnök látja el a RET képviseletét, dönt az ülések összehívásáról, napirendről. 
 
(2) A RET az (1) bekezdésben foglaltakon túl más tisztségviselők megválasztásáról, illetve a dönté-
seinek előkészítéséhez bizottságok létrehozásáról is dönthet. 
 
(3) A RET határozatképes, ha az ülésén a tagok több, mint fele jelen van.  A RET döntéseit - ha tör-
vény másként nem rendelkezik - a jelenlévő tagok többségének szavazatával hozza, szavazategyen-
lőség esetén az elnök szavazata dönt.” 
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(5) Az Eütv. a következő 156/A-156/D. §-okkal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: 
 

„Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat 
 
156/A. § (1) Az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat (a továbbiakban: EFE) a Nemzeti Fejlesztési 
Tervvel, a regionális fejlesztési tervekkel, az Europai Unió által meghatározott fejlesztési irányok-
kal összhangban lévő egészségügyi fejlesztések támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat. 
 
(2) Az EFE az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat Központi részéből (továbbiakban: központi 
rész) és az Egészségügyi Fejlesztési Előirányzat Regionális részéből  (továbbiakban: regionális 
rész) áll. 
 
(3) A központi rész felhasználása kizárólag a NEP-pel összhangban 
 
a) kormányzati projektek támogatására, 
b) a regionális egészségpolitikai programban szereplő fejlesztések, átalakítások, rekonstrukciók fi-
nanszírozására, 
c) az Európai Unió strukturális alapjaiból megszerezhető forrásokhoz szükséges önrész kiegészíté-
sére, továbbá 
 d) a RET által támogatott prevenciós programra 
történhet. 
 
156/B. §  (1) A központi rész forrásainak felhasználásáért az egészségügyi miniszter felel. A köz-
ponti részben a 156/A. § (3) bekezdésének b)-e) pontjaiban meghatározott célokat szolgáló források 
elosztása pályázati úton történik, kivéve a külön jogszabály szerinti Irányított Betegellátási Modell-
kísérletben szervezőként résztvevő egészségügyi szolgáltatót megillető prevenciós díjat. Lehetőség 
van a pályázott összeg egészének vagy egy részének vissza nem térítendő támogatás formájában 
történő átadására is. 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázaton kizárólag egészségügyi szolgáltatók vehetnek részt, akik a 
pá1yázatot a RET-hez nyújthatják be. A köponti fejlesztési rész felhasználására benyújtott pályáza-
tokat a RET rangsorolva továbbküldi az egészségügyi miniszternek. 
 
(3) A pályázatok rangsorolása, illetve elbírálása során azokat a pályázatokat kell előnyben részesí-
teni, amely további pályázat útján elnyerhető források megszerzéséhez rendelkezésre álló önrész ki-
egészítését, valamint az ellátás szakmai szerkezetének átalakítását szolgálják. 
 
(4) A pályázati eljárás részletes szabályait az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg. 
 
156/C. § (1) A regionális rész az egészségügyi régióban működő egészségügyi közszolgáltatók re-
gionális fejlesztéseinek támogatását szolgáló fejezeti kezelésű előirányzat. 
 
(2) A regionális rész célja 
 
a) a decentralizáció, a regionalitás elvének érvényre juttatásával az igazságosságra törekvő és az 
esélyegyenlőtlenségeket kiegyenlítő regionális egészségügyi fejlesztések pénzügyi támogatása, 
b) az Európai Unió strukturális alapjaiból megszerezhető forrásokhoz szükséges önrész kiegészíté-
se. 
 
(3) A regionális rész a NEP-pel összhangban kizárólag 
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a) a regionális egészségpolitikai programban szereplő fejlesztések, átalakítások, rekonstrukciók fi-
nanszírozására, 
b) a (2) bekezdés b )pontja szerinti célra használható fel. 
 
(4) A regionális rész forrásainak felhasználásáért a RET felel. A források elosztása pályázati úton 
történik, amelyen kizárólag egészségügyi szolgáltatók vehetnek részt. A pályázott összeg egésze 
vagy egy része vissza nem térítendő támogatás formájában is átadható. 
 
(5) A pályázatok elbírálása során azokat a pályázatokat kell előnyben részesíteni, amely 
a) további pályázat útján elnyerhető források megszerzéséhez rendelkezésre álló önrész kiegészíté-
sét szolgálja, 
b) az ellátás szakmai szerkezetének átalakítását célozza. 
 
(6) A pályázati eljárás részletes szabályait az egészségügyi miniszter rendeletben határozza meg. 
 
156/D. § (1) Az EFE forrásai 
 
a) az állam tulajdonában lévő egészségügyi célt szolgáló ingatlanok értékesítéséből származó bevé-
tel, 
b)  az egészségügyi ellátás fejlesztésére, illetőleg a 156/A. §  (3) bekezdés e) pontjában meghatáro-
zott prevenciós programokra a központi költségvetésben az Egészségügyi Minisztérium fejezetében 
tervezett és az EFE részére átadott előirányzat, 
c) az EFE előző évi pénzmaradványa, 
d) önkéntes adományok, 
e) egyéb támogatások, 
f) egyéb bevételek. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek 25 %-a a központi részt, 75 %-a a regionális részt 
illeti. Költségvetési támogatás esetében a költségvetési törvény az e törvényben meghatározott ará-
nyokat eltérően is megállapíthatja. 
 
(3) A részek bevételeit, kiadásait, pénzmaradványát egymástól elkülönítetten kell kezelni.” 
 
(6) Az Eütv. 247. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(4)  bekez-
dések számozása (4)-(5)  bekezdésre változik: 
 
„(3) Felhatalmazást kap az egészségügyi miniszter, hogy az EFE központi és regionális részéből 
megszerezhető forrásokra irányuló pályázatok eljárási szabályait rendeletben állapítsa meg.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.  (Törvényjavaslatnál.../A. § jelölést 
nem kell alkalmazni).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/100. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 105.  Pokorni Zoltán, Harrach Péter, Révész Máriusz, dr. Kovács Zoltán, Cseresnyés 
Péter, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József, Tóth Fe-
renc és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat   96. §-ban az 1997. évi CXXIV. törvény 6. 
§ elhagyását javasolják:     
 

[Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. 
törvény módosítása] 

 
„96. § [Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló – módosított 
– 1997. évi CXXIV. törvény 6. §-a (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás meghatározása minden évben a költségveté-
si tervezéskor ismert adatok alapján történik az éves költségvetésről szóló törvényben, a köz-
oktatási törvény szerint államilag előírt oktatási feladatok, illetve a szociális törvényben meg-
határozott szolgáltatások számított igénybevételének figyelembevételével. 
 
(3) A kiegészítő támogatás tervezett és tényleges összegének számításához az önkormányzatok 
szociális ágazati, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint államilag előírt 
ellátás keretében a közoktatási szakfeladatra fordított működési kiadásainak és felújítási költ-
ségeinek összegét csökkenteni kell az intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra 
központosított előirányzatból adott olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az ön-
kormányzati és egyházi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megál-
lapított összegből határozandó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás 
számított összege.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/883. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 106.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat   97. §-ban a Tbir.tv. elhagyását javasol-
ja:     
 
„[A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami fel-

ügyeletéről szóló 1998. évi XXXIX. törvény módosítása 
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„97. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek ál-
lami felügyeletéről szóló – módosított – 1998. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Tbir.tv.) 
7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
„7. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár igazgatási szervei:  
a)a fővárosi és megyei egészségbiztosítási pénztárak,  
b)az Országos Orvosszakértői Intézet.” 
 
(2) A Tbir.tv. a következő 9/A. §-sal egészül ki: 
„9/A. § A Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság által 2005. január 1-je előtt az egészség-
ügyi szolgáltatókkal kötött szerződések tekintetében a VTI jogutódja az egészségügyi szolgál-
tató székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztár.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110. (1047. sz. jav. - VEGYES 109.§ (1) e) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1047. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 107.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. 
Tittmann János és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a követ-
kező új 100. §-ban az Önálló orvosi tevékenységről szóló  2000. évi II. törvény 2. § (10) 
belezdés  felvételével:     
 
„100. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2. §-a a következő (10) bekez-
déssel egészül ki: 
 
„(10) A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, a hátrá-
nyos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszervezésének se-
gítésére külön törvény szerint működtetett Praxisalap szolgál.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1484. (1129. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 108.  Simon Gábor, Gúr Nándor, Vargáné Kerékgyártó Ildikó, Németh Erika, Filló 
Pál, Fogarasiné Deák Valéria, Földesi Zoltán, dr. Juhászné Lévai Katalin, Rózsa Endre, Sza-
bó Gyula és dr. Bóth János képviselők a törvényjavaslat kiegészítését javasolják a következő új 
107. §-ban a Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves 
kereteiről szóló 2003. évi CXVI. Törvény  felvételével:     
 
„A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről szóló 

2003. évi CXVI. törvény módosítása 
 
107.§ A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás hároméves kereteiről 
szóló 2003. évi CXVI. törvény 122. §-a a következő f) ponttal egészül ki : 
 
/Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV törvény alkalmazásában nem minősülnek 
adólevonásra nem jogosító ténynek: / 
 
„f) a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához külön jogszabály alapján 
nyújtható támogatás (dotáció), ha a gazdálkodó szervezet, illetőleg a szociális foglalkoztató által al-
kalmazott megváltozott munkaképességű dolgozók létszámának az átlagos statisztikai állományi 
létszámhoz viszonyított aránya a tárgyhónapban, a tárgynegyedévben vagy a tárgyévben eléri vagy 
meghaladja a 60 %-ot.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/8. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 109.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat  109. § (1) bekez-
dés elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[k) a Közokt. tv. 86. §-a (3) bekezdésének e) pontja, valamint az azt megállapító 1996. évi 
LXII. törvény 66. §-a (2) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrész, 
l) a Közokt. tv. 86. §-a (4) bekezdésének b) pontja, valamint az azt megállapító 1996. évi LXII. 
törvény 66. §-a (2) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrész,] 
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m) a Közokt. tv. 114. §-a (1) bekezdés b) pontjának második és hetedik gondolatjelében az „és a 
második”, illetve „és második” szövegrész, 
[n) a Közokt. tv. 122. §-ának (1) bekezdése és az azt megállapító 1996. évi LXII. törvény 93. §-
a e rendelkezést megállapító szövegrésze,] 
o) a Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/7/b. pontja.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelemszerűen 
változik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú Gusztos Péter (SZDSZ) T/11700/1091. számú módo-
sító javaslatával.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 110.  Dr. Mézes Éva képviselő a törvényjavaslat  109. § (1) bekezdés e) pont módosítását 
javasolja:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„e) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 75. §-ának (2) be-
kezdése, 81. §-ának (2) bekezdése és az azt megállapító 2002. évi LVIII. törvény 49. §-a (5) bekez-
désének b) pontja, 83. §-a (3) bekezdésének d) pontja, 21. §-ának (5) bekezdéséből a „vagy a közfi-
nanszírozás alapjául szolgáló ár” szövegrész, [a 65. §-ának (2) bekezdéséből a „vasutas dolgozók 
esetén a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész, 70. §-ának (3) és (4) bekez-
désében az „illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság” szövegrész, 72. §-ában „– 
vasutas dolgozók esetén a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság –” szövegrész, 75. §-
ának (3) bekezdéséből „a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság erre illetékes egysége” és 
az „illetőleg a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság vezetője” szövegrész, 76. §-ának (1) 
bekezdéséből „a Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóság esetében a Vasutas Társadalom-
biztosítási Igazgatóság ellen” szövegrész,]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 106. (1047. sz. jav. - IV.r XVII.fej. 97.§ ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1047. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 111.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat  109. § (1) bekezdés m) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[m) a Közokt. tv. 114. §-a (1) bekezdés b) pontjának második és hetedik gondolatjelében az 
„és a második”, illetve „és második” szövegrész,]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 112.  Gusztos Péter, Gulyás József és Jüttner Csaba képviselők a törvényjavaslat  109. § 
(1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új p) pont  felvételével:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„p) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény Mellékletének XIII. és XIV. Címe.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1033. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, a Gaz-
dasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 113.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat  109. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(2) [2005. február 1-jén hatályát veszti a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény (a továbbiakban: Ktv.) 41. §-ának (10) bekezdése és az azt megállapító 2003. évi XLV. 
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törvény 20. §-ának (1) bekezdése, a Ktv. 80. § (1) bekezdésének j) pontja, továbbá a köztisztvi-
selők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról szó-
ló 2001. évi XXXVI. törvény 106. §-ának (2) bekezdése.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (1014. sz. jav. - IV.r II.fej. 82.§ Ktv. ), 114. (1014. sz. jav. 

- VEGYES 110.§ (1) ), 115. (1014. sz. jav. - VEGYES 110.§ (2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1014. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 114.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat  110. § (1) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(1) A munkáltatói jogkör gyakorlója e törvény hatálybalépését követő 60 napon belül felül-
vizsgálja az eddig alanyi jogon biztosított idegennyelv-tudási pótlékokat, és mérlegelési jog-
körében dönt azok további biztosításáról.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (1014. sz. jav. - IV.r II.fej. 82.§ Ktv. ), 113. (1014. sz. jav. 

- VEGYES 109.§ (2) ), 115. (1014. sz. jav. - VEGYES 110.§ (2) ), 116. (1014. sz. jav. - VEGYES 110.§ (5) ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1014. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 115.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat  110. § (2) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(2) E törvény hatályba lépése nem érinti az ezt megelőző, a rekreációs szabadsággal kapcso-
latban megtett munkáltatói intézkedéseket azzal, hogy e törvény hatályba lépését követően 
rekreációs szabadság kiadására nem kerülhet sor.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (1014. sz. jav. - IV.r II.fej. 82.§ Ktv. ), 113. (1014. sz. jav. 

- VEGYES 109.§ (2) ), 114. (1014. sz. jav. - VEGYES 110.§ (1) ), 116. (1014. sz. jav. - VEGYES 110.§ (5) ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1014. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 116.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat  110. § (5) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(5) Az e törvény 82. §-ával megállapított, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
törvény 23. §-ának és a 26. §-a (2) bekezdésének rendelkezéseit a saját munkáltatójával ta-
nulmányi szerződést kötött köztisztviselő esetén első ízben a felsőfokú oktatási intézmények-
ben 2005/2006. tanévben megszerzett felsőfokú iskolai végzettségek esetén kell alkalmazni.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 90. (1014. sz. jav. - IV.r II.fej. 82.§ Ktv. ), 114. (1014. sz. jav. 

- VEGYES 110.§ (1) ), 115. (1014. sz. jav. - VEGYES 110.§ (2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1014. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 117.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat  110. § (15) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(15) A Közokt. tv. 114. §-a (1) bekezdése b) pontjának második és hetedik gondolatjelében és 
az e törvény 85. §-ával megállapított 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontjában foglaltakat 
azoknál a tanulóknál kell alkalmazni, akik 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmánya-
ikat az első szakképzettség megszerzése céljából, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra 
felvett tanulóknál.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 118.  Szabó Imre, dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné 
Lévai Katalin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat  110. § (18) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(18) 2005. évben olyan szociális, illetve gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatást nyújtó 
intézmény fenntartója részesülhet normatív állami hozzájárulásban, amely 2005. január 1-jén ren-
delkezik működési engedéllyel és 2004. évben a működési engedélyében meghatározott férőhely-
szám alapján a megfelelő jogcímen normatív állami hozzájárulást kapott. Új létesítésű intézmény 
[csak az alapellátás szolgáltatásai körében igényelhet támogatást, amennyiben a működési en-
gedély iránti kérelmét 2005. január 31-éig benyújtotta.] a jogerős működési engedélyének meg-
felelő férőhelyszám alapján igényelhet normatív állami hozzájárulást.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (1035. sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (1) ), 26. (1035. 

sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (3) ), 2271. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. cím ), 2273. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 2275. (1035. 

sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.6. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 119.  Dr. Tompa Sándor és Molnár Albert képviselők a törvényjavaslat  115. § módosítá-
sát javasolják:     
 
„115. § [(1) Az üzemben tartási díjnak a média tv. 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapí-
tott összege a 2005. évre havi 525 forint. 
 
(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése 
szerinti üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését a magánszemély kötele-
zettektől, valamint a média tv. 80. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szervezetektől 
átvállalja.  
 
(3) A Kormány   figyelemmel a média tv. 148. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra   a (2) be-
kezdésben nem érintett díjfizetésre kötelezett jogi személyektől és egyéb szervezetektől 2005. 
március 1-jétől az APEH – mint a média tv. 82/A. § szerinti megbízott – közreműködésével az 
esedékes üzemben tartási díjat beszedi és továbbítja a Műsorszolgáltatási Alapba. 
 
(4) A 2005. január 1-jétől február 28-ig tartó átmeneti, az APEH és a kötelezettek felkészülé-
sére szolgáló időszakban a Kormány havi 100,0 összesen 200,0 millió forint összegben vállalja 
át a (3) bekezdés szerinti szervezetek díj-fizetési kötelezettségét az üzemben tartási díj pótlása 
előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 15. cím) terhére. 
 
(5) A (2) bekezdés szerinti átvállalást magánszemélyek esetében - az önálló háztartások szá-
mára figyelemmel – 3 760 000, a (2) bekezdés szerinti szervezetek esetében - a statisztikák 
alapján átalányként számított – 33 000 készülék után kell számolni. 
 
(6) Az általa beszedett díjbevétel terhére az APEH 10% beszedési költséget számolhat el. 
 
(7) Amennyiben az APEH által a Műsorszolgáltatási Alapba – a beszedési költség levonásával 
– átutalt összeg, valamint a (4) bekezdés szerinti átvállalás együttesen nem éri el az évi 1884,0 
millió forint időarányos részét, a Kormány az I. Országgyűlés fejezet, 17. címen előirányzott 
céltartaléka terhére köteles azt – időarányosan, minden negyedév utolsó napján – kiegészíteni. 
Ha valamely negyedév végén a kiegészítés nélküli befizetés eléri, vagy a kiegészített befizetés 
meghaladja az időarányosan számíthatót, a korábbi kiegészítést, vagy annak az időarányoson 
túli részét az APEH a következő átutalásból levonva befizeti a közszolgálati műsorszámok tá-
mogatási kerete (XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. al-
cím) javára. 
 
(8)] A Magyar Televízió Közalapítvány – a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 
(a továbbiakban: média tv.) 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerint felhasználható – céltámoga-
tása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a Magyar Televízió Rt. reorganizációs tervének 
megvalósításához szükséges egyszeri többletköltségek fedezetéül, valamint az M2 csatorna műsor-
ideje terhére létrehozandó parlamenti hírcsatorna megvalósítására szolgál.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207. (106. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), 213. (106. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 120.  Dr. Tompa Sándor, Kovácsné dr. Horváth Klára, Nagy Jenő és Csige Tamás 
képviselők a törvényjavaslat  115. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése szerinti 
üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését a magánszemély kötelezettektől, va-
lamint a média tv. 80. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szervezetektől, valamint a média 
tv. 80. §-ának (3) bekezdése hatálya alá tartozó vendéglátóipari (szállodaipari) egységet működtető 
személyektől, szervezetektől átvállalja.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/71. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 121.  Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat  115. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(7) Amennyiben az APEH által a Műsorszolgáltatási Alapba – a beszedési költség levonásával – 
átutalt összeg, valamint a (4) bekezdés szerinti átvállalás együttesen nem éri el az évi 1884,0 millió 
forint időarányos részét, a Kormány az I. Országgyűlés fejezet, 17. címen előirányzott céltartaléka 
terhére köteles azt – időarányosan, minden negyedév utolsó napján – kiegészíteni. Ha valamely ne-
gyedév végén a kiegészítés nélküli befizetés eléri, vagy a kiegészített befizetés meghaladja az idő-
arányosan számíthatót, a korábbi kiegészítést, vagy annak az időarányoson túli részét az APEH a 
következő átutalásból levonva - a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 77. § (3) 
bekezdését alkalmazva befizeti a [közszolgálati műsorszámok támogatási kerete (XXIII. Nemze-
ti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. alcím)]Műsorszolgáltatási Alap javá-
ra.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (3. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (3) ), 215. (3. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 17.cím ), 1724. (3. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 122.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat  120. § elhagyását javasolják:     
 
„[120. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9/D. 
§-ának (1)-(3) bekezdéseiben és a 9/E. §-ának (1) bekezdésében meghatározott, az előirányzat-
ok minimum-összegére vonatkozó előírásoktól 2005. évben el lehet térni.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/796. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 
ELŐIRÁNYZATAI 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet  

 123.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  1  Országgyűlés Hivatala 
    1  Országgyűlés hivatali szervei 
          1  Működési költségvetés [ 330,0] 280,0 /-50.0 bev./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [1 820,1] 1 770,1 /-50,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/57. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 124.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   5  Közbeszerzések Tanácsa [ 225,5] 190,5 /-35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 468,0] 433,0 /-35,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1539. (1307. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 125.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   5  Közbeszerzések Tanácsa [ 225,5] 184,5 /-41,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 468,0] 427,0 /-41,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1625. (1013. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7.jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1013. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 126.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 5. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  5  Közbeszerzések Tanácsa [ 225,5] 177,5 /-48.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 468,0] 420,0 /-48 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1628. (1008. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 8jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1008. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 127.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet I. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  5  Közbeszerzések Tanácsa [ 225,5] 175,5 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 468,0] 418,0 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1795. (623. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 3.jcs 3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/623. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 128.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet I. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   5  Közbeszerzések Tanácsa [ 225,5] 185,5 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 468,0] 428,0 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1807. (297. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új4.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 129.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  5  Közbeszerzések Tanácsa [ 225,5] 175,5 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 468,0] 418,0 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1811. (478. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új6.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/478. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 130.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   5  Közbeszerzések Tanácsa [ 225,5] 175,5 /-50,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 468,0] 418,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1490. (281. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 131.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 
10. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     1  Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire [5 131,9] 7 131,9 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1699. (816. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/816. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 132.  Kósa Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 10. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  10  Magyar Rádió támogatása 
     2  Magyar Rádió művészeti együtteseinek támogatására[ 660,0] 700,0 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 881. (1063. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc 20.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1063. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 133.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 
12. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  12  Duna Televízió támogatása 
     1  Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire[1 315,3] 2 015,3 /+700,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1700. (815. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 134.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  12  Duna Televízió támogatása 
     1  Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire[1 315,3] 2 315,3 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 373. (14. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 135.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. 
alcím elhagyását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1112. (245. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
2003. (245. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 136.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353. (291. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 1627. 
(291. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 137.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós és Nyitray András képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420. (754. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 755. 
(754. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/754. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 138.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása[3 500,0]  /-3500,0 kiad./]    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1052. (876. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/876. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 139.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1053. (879. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/879. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 140.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    [ 1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 842. (1244. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25jcs ), 
1676. (1244. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 141.  Varga Mihály, dr. Kovács Zoltán, Pokorni Zoltán, dr. Szalay Ferenc, Babák Mi-
hály, Bebes István, dr. Bóka István, dr. Czira Szabolcs, Gyapay Zoltán, dr. Gyimesi Endre, 
Hadházy Sándor, dr. Karakó László, Kósa Lajos, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Lázár János, 
Lengyel Zoltán, dr. Mikes Éva, Molnár Oszkár, Móring József Attila, dr. Nagy Gábor Tamás, 
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Nagy Kálmán, Nógrádi László, Nógrádi Zoltán, Pogácsás Tibor, Potápi Árpád, dr. Simon 
Miklós, Soltész Miklós, dr. Szakács Imre, Tállai András, Tóth Imre, Cseresnyés Péter, 
Schmidt Ferenc, dr. Dancsó József, dr. Papcsák Ferenc, dr. Gyimesi József és Kontrát Károly 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés részbeni forrásaként a költségvetés általános 
tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 233. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241. 
(1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 244. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 

21.alc ), 248. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 249. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 254. (1156. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 1.cím 24.alc ), 256. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), 259. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 260. (1156. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 1.alc ), 261. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 2.alc ), 263. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 5.alc ), 264. 
(1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 6.alc ), 266. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 269. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 

11.alc ), 271. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 12.alc ), 272. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 14.alc ), 273. (1156. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 16.alc ), 275. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 17.alc ), 276. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 19.alc ), 277. (1156. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 20.alc ), 278. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 21.alc ), 279. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 23. alc ), 
283. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 287. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 25.alc ), 291. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

3.cím 1.alc ), 299. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 1.jcs ), 301. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 4.jcs ), 302. (1156. sz. 

jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 303. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 7.jcs ), 304. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 

új 8. jcs ), 307. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), 308. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 309. (1156. sz. jav. 

- 1.mell. IX. fej. 5.cím 5.alc ), 313. (1156. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 8.cím ), 558. (1156. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc ), 1670. (1156. 

sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2063. (1156. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 1.alc ), 2077. (1156. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 
2078. (1156. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080. (1156. sz. jav. - 3.mell. 3. a) ), 2081. (1156. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082. (1156. 

sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083. (1156. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084. (1156. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2086. (1156. 

sz. jav. - 3.mell. 4. fajl. ), 2087. (1156. sz. jav. - 3.mell. 5. a) fajl ), 2088. (1156. sz. jav. - 3.mell. 5. b) fajl. ), 2090. (1156. sz. jav. - 3.mell. 

6. fajl. ), 2092. (1156. sz. jav. - 3.mell. 7. ), 2094. (1156. sz. jav. - 3.mell. 8. fajl. ), 2095. (1156. sz. jav. - 3.mell. 9. fajl. ), 2096. (1156. 

sz. jav. - 3.mell. 10. fajl. ), 2097. (1156. sz. jav. - 3.mell. 11. a) aa) fajl. ), 2098. (1156. sz. jav. - 3.mell. 11. a) ad) fajl. ), 2102. (1156. sz. 

jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2115. (1156. sz. jav. - 3.mell. 19. a) ), 2119. (1156. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2128. (1156. sz. jav. - 3.mell. 

20. a) ), 2136. (1156. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ), 2143. (1156. sz. jav. - 3.mell. 20. c) ), 2144. (1156. sz. jav. - 3.mell. 20. d) ), 2146. 
(1156. sz. jav. - 3.mell. 20. e) ), 2147. (1156. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2149. (1156. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154. (1156. sz. jav. - 

3.mell. 21. b) fajl. ), 2157. (1156. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl. ), 2159. (1156. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), 2162. (1156. sz. jav. - 3.mell. 

22. a) fajl. ), 2165. (1156. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2169. (1156. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 2171. (1156. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ab) 

), 2172. (1156. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) ), 2173. (1156. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 2174. (1156. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), 2176. 
(1156. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178. (1156. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) ), 2180. (1156. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) ), 2181. 
(1156. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2182. (1156. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183. (1156. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 
2190. (1156. sz. jav. - 3.mell. 25. a) aa) fajl. ), 2191. (1156. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) ), 2193. (1156. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ), 2197. 
(1156. sz. jav. - 3.mell. 25. c) fajl. ), 2201. (1156. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény cb) ), 2202. (1156. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény cc) ), 2203. 
(1156. sz. jav. - 3.mell. 27. fajl. ), 2204. (1156. sz. jav. - 3.mell. 29. fajl. ), 2229. (1156. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2236. (1156. sz. jav. - 

5.mell. 1.pont előir. ), 2237. (1156. sz. jav. - 5.mell. 2.pont előir. ), 2238. (1156. sz. jav. - 5.mell. 5.pont előir. ), 2239. (1156. sz. jav. - 

5.mell. 5.pont igény ), 2240. (1156. sz. jav. - 5.mell. 6.pont előir. ), 2241. (1156. sz. jav. - 5.mell. 10.pont ), 2243. (1156. sz. jav. - 5.mell. 

11.pont előir. ), 2244. (1156. sz. jav. - 5.mell. 12.pont előir. ), 2245. (1156. sz. jav. - 5.mell. 14.pont előir. ), 2246. (1156. sz. jav. - 5.mell. 

16.pont előir. ), 2247. (1156. sz. jav. - 5.mell. 17.pont előir. ), 2248. (1156. sz. jav. - 5.mell. 19.pont ), 2250. (1156. sz. jav. - 5.mell. 

20.pont ), 2254. (1156. sz. jav. - 5.mell. 21.pont előir. ), 2256. (1156. sz. jav. - 5.mell. új 23. pont ), 2260. (1156. sz. jav. - 5.mell. 23.pont 

igény ), 2263. (1156. sz. jav. - 5.mell. 24.pont előir. ), 2265. (1156. sz. jav. - 5.mell. 24.pont igény ), 2267. (1156. sz. jav. - 5.mell. 25.pont 

cím ), 2268. (1156. sz. jav. - 5.mell. 25.pont előir. ), 2269. (1156. sz. jav. - 5.mell. 25.pont igény ), 2272. (1156. sz. jav. - 6.mell. 1. előir. ), 
2277. (1156. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 2280. (1156. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.3. ), 2281. (1156. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 
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1.4.10. ), 2282. (1156. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.4. 1.4.11. ), 2287. (1156. sz. jav. - 8.mell. I. 1. a) fajl. ), 2292. (1156. sz. jav. - 8.mell. I. 

4. fajl ), 2294. (1156. sz. jav. - 8.mell. I. 5. fajl ), 2295. (1156. sz. jav. - 8.mell. I. 7. fajl ), 2297. (1156. sz. jav. - 8.mell. I. új 8. ), 2298. 
(1156. sz. jav. - 8.mell. II. 2. előir ), 2299. (1156. sz. jav. - 8.mell. II. 3. fajl ), 2300. (1156. sz. jav. - 8.mell. IV. ), 2301. (1156. sz. jav. - 

8.mell. V. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 142.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543. (1247. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 8.jc ), 
1682. (1247. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 143.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 850. (1252. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jcs. ), 
1683. (1252. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 144.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 851. (1254. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jcs ), 
1688. (1254. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 145.  Lengyel Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői Zoltán József, Járvás Ist-
ván és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (1298. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 729. 
(1298. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 11.alc 1.jcs új9.jc ), 1689. (1298. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1972. (1298. sz. jav. - 

1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 146.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, 
Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. 
cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 710. (1292. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc új 20 jcs ), 
1562. (1292. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1692. (1292. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 147.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 706. (1296. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 13.jcs ), 
1690. (1296. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 148.  Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó Ist-
ván, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   13  Média közalapítványok támogatása 
        [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 852. (1265. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25jcs ), 
1685. (1265. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 149.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 575. (1266. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 854. 
(1266. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 150.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 500,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 853. (1264. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 151.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 700,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 550. (554. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 11.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/554. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 152.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 300,0 /-3200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 975. (26. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 153.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 200,0 /-2300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1110. (207. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 154.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona, Erdős Norbert és Tirts Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 3 000,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1753. (777. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 155.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 500,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1231. (187. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 156.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 500,0 /-3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1136. (809. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/809. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 157.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 100,0 /-1400,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1153. (209. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új25.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 158.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 300,0 /-3200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1149. (210. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új23.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 159.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 500,0 /-3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1100. (196. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új17jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 160.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 000,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 955. (231. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
2005. (231. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 161.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 900,0 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 720. (259. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 1.jc ), 
1712. (259. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 162.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 400,0 /-3100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1120. (279. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
1201. (279. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 163.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert, Arnóth Sándor, Láyer József, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 500,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1154. (294. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új25.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 164.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 500,0 /-3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1033. (320. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 165.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 500,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1122. (321. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 166.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 500,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1084. (331. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 7.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 167.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 500,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1080. (332. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 168.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 3 000,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 991. (358. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 169.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 081,3 /-2418,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1123. (368. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 170.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
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     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 744,0 /-756,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítványt pontosítottuk (a kiadási előirányzat növelésével azonos össszegben 
csökkentettük az alcím összegét).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1351. (372. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 171.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 157,0 /-3343.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1512. (587. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 172.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona, Erdős Norbert és Tirts Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 500,0 /-1000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1761. (588. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 173.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 000,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 843. (400. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 174.  Tirts Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 3 400,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1755. (455. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/455. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 175.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 500,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 534. (625. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 176.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 700,0 /-1800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 819. (448. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc 4.jcs új5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 177.  Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 700,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1127. (508. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/508. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 178.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 200,0 /-1300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 527. (602. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/602. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 179.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 500,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1020. (542. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 180.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 797,0 /-1703,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1144. (705. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/705. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 181.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 100,0 /-2400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 695. (1287. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 4.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 182.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 500,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1140. (1256. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22.jcs. ), 
1875. (1256. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 183.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 373,5 /-2126,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 690. (1297. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 2.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 184.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 500,0 /-3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1054. (1253. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 185.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 351,1 /-2148,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 719. (1289. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 1.jc ), 
1684. (1289. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 186.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 175,7 /-2324.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1481. (1302. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 187.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
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Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 500,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 848. (1248. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25. jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 188.  Lengyel Zoltán, Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői Zoltán József és Járvás 
István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását ja-
vasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 500,0 /-3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 715. (1283. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc új7.jcs ), 
1173. (1283. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1283. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 189.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
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dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 500,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 855. (1268. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 190.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, Németh 
Szilárd, dr. Kosztolányi Dénes, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 500,0 /-3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1138. (1245. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 191.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 500,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 849. (1249. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 192.  Bernáth Ildikó, Varga Mihály, Domokos László, Tállai András és Babák Mihály 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 500,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2016. (933. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 8.cím 8.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/933. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 193.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 500,0 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1831. (977. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/977. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 194.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 128,8 /-1371,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1215. (1018. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs új 7.jc 

), 1669. (1018. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1018. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 195.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 933,0 /-567.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1397. (1336. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 196.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 2 900,0 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1398. (1337. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 197.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 1 300,0 /-2200,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 909. (1027. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új 3. jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1027. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 198.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím 
módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 200,0 /-3300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 910. (1028. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új 3. jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1028. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 199.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 2 110,0 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 216. (59. sz. jav. - 1.mell. II.fej. 1.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/59. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 200.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 2 090,0 /-60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217. (60. sz. jav. - 1.mell. IV. fej. 1.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 201.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 1 750,0 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 604. (62. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 



 121

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 202.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 1 750,0 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 694. (63. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 3.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 203.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 1 750,0 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 767. (64. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc 25.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 204.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
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I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 1 750,0 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1830. (66. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 205.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 1 750,0 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1212. (67. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 11.cím 5.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 207.  Dr. Tompa Sándor és Molnár Albert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet I. fejezet 15. cím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   [15  Üzemben tartási díj pótlása] [24 095,9]  /-24095,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (106. sz. jav. - VEGYES 115.§ ), 213. (106. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 208.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. 
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 23 440,2 /-655,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1334. (12. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 5.alc 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 209.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. 
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 20 761,9 /-3334,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1480. (15. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 2.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 210.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. 
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 6 095,9 /-18000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1482. (16. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 211.  Dr. Tompa Sándor, Nagy Jenő, Kovácsné dr. Horváth Klára és Csige Tamás 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 22 095,9 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1220. (70. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/70. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 212.  Szijjártó Péter, Halász János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. feje-
zet 15. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 30 279,6 /+6183,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 214. (948. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), 1673. (948. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1749. (948. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/948. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 213.  Dr. Tompa Sándor és Molnár Albert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet I. fejezet 17. cím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   [17  Céltartalék az üzemben tartási díj-bevétel 
          kiegészítésére] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 119. (106. sz. jav. - VEGYES 115.§ ), 207. (106. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/106. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 214.  Szijjártó Péter, Halász János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. feje-
zet 17. cím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   [17  Céltartalék az üzemben tartási díj-bevétel  
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       kiegészítésére] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (948. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), 1673. (948. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1749. (948. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/948. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 215.  Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 17. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   17  Céltartalék az üzemben tartási díj-bevétel  
         kiegészítésére [1 000,0] 1 683,7 /+683,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (3. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (3) ), 121. (3. sz. jav. - 

VEGYES 115.§ (7) ), 1724. (3. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG fejezet 

 216.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet II. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG 
  1  Köztársasági Elnöki Hivatal 
     1  Köztársasági Elnöki Hivatal [1 182,9] 1 223,0 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 241,2] 281,2 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 199. (59. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/59. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA fejezet 

 217.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA 
   1  Országgyűlési Biztos Hivatala [1 306,0] 1 366,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 228,7] 288,7 /+60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 200. (60. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/60. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

VI. BÍRÓSÁGOK fejezet 

 218.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  1  Bíróságok [66 265,7] 62 180,1 /-4085.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [45 110,9] 44 423,6 /-687.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [13 946,3] 13 726,0 /-220.3 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [9 409,2] 7 518,2 /-1891.0 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [2 181,8] 894,8 /-1287.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 219. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc ), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 

3.alc 2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 

1.mell. VI. fej. 2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc 

), 230. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 6.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 219.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      1  Igazságszolgáltatás beruházásai [6 176,0] 2 150,8 /-4025.2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [6 176,0] 2 150,8 /-4025.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc ), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 

1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 

2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 230. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 6.cím 1.alc 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 220.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják 
a következő új 1. jogcím  felvételével:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      1  Igazságszolgáltatás beruházásai 
        1  Ítélőtábla felállítása Debrencenben  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (875. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/875. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 221.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják 
a következő új 2. jogcím  felvételével:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      1  Igazságszolgáltatás beruházásai 
        2  Debrecen Városi Bíróság új épületének 
               megvalósítása  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1178. (878. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/878. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 222.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      1  PHARE támogatással megvalósuló programok 
        4  PHARE oktatás az igazságszolgáltatási kapacitás további megerősítése 
            témakörben (CRIS 2003/004-347-0301 programszám) [ 50,0] /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 177,3] 127,3 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc 

), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 

2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 230. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 6.cím 1.alc 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 223.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      2  Átmeneti támogatással megvalósuló programok 
        1  Bírósági Oktatási Központ felszerelése [ 80,0]  /-80.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 10,0] 8,4 /-1.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 523,0] 444,6 /-78.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 

2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 230. (652. 
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sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 6.cím 1.alc 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 224.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 4. alcím elhagyását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [4  Be. törvény módosításából eredő működési  
         többletkiadások] [ 500,0]  /-500.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [ 3  Dologi kiadások] [ 500,0]  /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. 

VI. fej. 2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 
230. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 6.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 224/1.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let I. fejezet 15. cím elhagyását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [8  A PHARE támogatásból beszerzett eszközök működtetésének  
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        többletkiadásai] [ 815,0]  /-815.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 815,0]  /-815.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 218. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. 

- 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc ), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 

2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. 

VI. fej. 2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 
230. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 6.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 225.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 12. alcím elhagyását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [12  Üvegzseb törvény végrehajtása] [ 380,0]  /-380.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 159,0]  /-159.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok[ [ 51,0] /-51.0 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások[ [ 170,0] /-170.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. 

fej. 2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 230. 
(652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 6.cím 

1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 226.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet VI. fejezet 2. 
cím 12. alcím módosítását javasolja:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     12  Üvegzseb törvény végrehajtása [ 380,0] 260,0 /-120,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666. (17. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 7.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/17. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 227.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 13. alcím elhagyását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [13  Jogi segítségnyújtásról szóló törvény végrehajtása] [ 65,0]  /-
65.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 65,0]  /-65.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. 

fej. 2.cím 12.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 230. 
(652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 6.cím 

1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 



 134

- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 228.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 14. alcím 1. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások] 
      [1  A bírák és az igazságügyi alkalmazottak életpálya-modelljéből a  
      Ktv-vel való megfeleltetéshez szükséges támogatás][ 450,0]  /-450.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 341,0]  /-341.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 109,0]  /-109.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. 

fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 13.alc ), 229. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 230. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 6.cím 1.alc 

), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 229.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím elhagyását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások] 
      [4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélke-
zési munka hatékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez] 
        [2  Belső ellenőri feladatokra] [ 259,6]  /-259.6 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 137,4]  /-137.4 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 45,2]  /-45.2 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 29,0]  /-29.0 kiad./ 
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          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 48,0]  /-48.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. 

fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 230. (652. sz. 

jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 6.cím 1.alc ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 230.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VI. fejezet 2. cím 14. alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím elhagyását javasolják:     
 
VI. BÍRÓSÁGOK 
  2  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [14  Az igazságügyi reform folytatásához szükséges támogatások] 
      [4  Létszámfejlesztések a jogszabályok módosításából eredő többletfeladatokhoz, az ítélke-
zési munka hatékonyságának növeléséhez, munkateher csökkentéséhez] 
        [4  EU tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködéshez] [ 100,6] 0,0 
 /-100.6 tám./ 
         [ 1  Működési költségvetés] 
             [ 1  Személyi juttatások] [ 51,7]  /-51.7 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 17,0]  /-17.0 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 9,9]  /-9.9 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 22,0]  /-22.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. 

fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. 

jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 1.cím ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 6.cím 1.alc ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE fejezet 

 231.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
VIII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE 
  1  Ügyészségek [31 211,5] 28 075,8 /-3135.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [18 778,3] 17 736,2 /-1042.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [5 779,4] 5 449,2 /-330.2 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [5 013,8] 3 711,2 /-1302.6 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [1 432,1] 971,3 /-460.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. 

fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. 

jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 230. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 1250. (652. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

6.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 

 232.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 11. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási  
          feladatok [18 757,9] 19 986,0 /+1228,1 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2068. (1347. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2217. 
(1347. sz. jav. - 4.mell. előir. ), 2218. (1347. sz. jav. - 4.mell. A) előir. ), 2230. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231. (1347. sz. jav. - 

4.mell. B) II. ), 2234. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 2235. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 233. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 11. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     11  Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási  
         feladatok [18 757,9] 20 507,9 /+1750,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 234.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 13. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     13  Gyermekvédelmi szakellátás [5 880,3] 5 893,1 /+12,8 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2110. (1112. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), 2224. (1112. sz. 

jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 235.  Béki Gabriella és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 13. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     13  Gyermekvédelmi szakellátás [5 880,3] 5 896,4 /+16,1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2105. (1109. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), 2221. (1109. sz. 

jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 236.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 13. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     13  Gyermekvédelmi szakellátás [5 880,3] 5 892,3 /+12,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2108. (1111. sz. jav. - 3.mell. 13. d) ), 2223. (1111. sz. jav. - 

4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 237.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 15. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     15  Hajléktalanok átmeneti intézményei [ 566,1] 572,3 /+6,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2111. (1113. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), 2225. (1113. sz. jav. 

- 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 238.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 16. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     16  Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek 
           bentlakásos intézményi ellátása [5 314,3] 5 413,3 /+99,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2112. (1114. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), 2226. (1114. sz. jav. 

- 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 239.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 18. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     18  Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani 
           feladatai [ 121,1] 123,0 /+1,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2114. (1115. sz. jav. - 3.mell. 18. d) fajl. ), 2227. (1115. sz. 

jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 240.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 19. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Óvodai nevelés [59 040,0] 60 526,6 /+1486,6 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 242. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 247. (110. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 2117. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2126. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 2127. (110. 

sz. jav. - 3.mell. 20. ), 2160. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2166. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 241. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 19. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Óvodai nevelés [59 040,0] 72 140,3 /+13100,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 242.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 20. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     20  Iskolai oktatás [292 786,1] 295 499,9 /+2713,8 kiad./ 
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Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 247. (110. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 2117. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2126. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 2127. (110. 

sz. jav. - 3.mell. 20. ), 2160. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2166. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 243. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 20. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     20  Iskolai oktatás [292 786,1] 346 550,4 /+53764,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 244. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 21. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[30 108,2] 35 535,0 /+5426,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 245.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 21. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[30 108,2] 30 121,4 /+13,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2158. (1117. sz. jav. - 3.mell. 21. d) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 246.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 1. cím 21. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[30 108,2] 30 118,4 /+10,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2156. (1116. sz. jav. - 3.mell. 21. c) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 247.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 22. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 268,4] 13 016,4 /+1748,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 242. (110. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 2117. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2126. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 2127. (110. 

sz. jav. - 3.mell. 20. ), 2160. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2166. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 248. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 22. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 268,4] 17 113,1 /+5844,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 249. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 23. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     23  Kollégiumok közoktatási feladatai [14 900,5] 20 118,3 /+5217,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 250.  Gulyás József és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 1. cím 24. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai  
           feladatokhoz [19 803,3] 20 009,6 /+206,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2177. (1119. sz. jav. - 3.mell. 24. b) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 251.  Gulyás József és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 1. cím 24. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai  
           feladatokhoz [19 803,3] 19 979,8 /+176,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2175. (1118. sz. jav. - 3.mell. 24. a) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 252.  Horváth Csaba és dr. Botka László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 1. cím 24. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai 
           feladatokhoz [19 803,3] 19 953,3 /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2185. (1236. sz. jav. - 3.mell. 24. új d) ), 2211. (1236. sz. 

jav. - 3.mell. kieg. 1. új q) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 253.  Gulyás József és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 1. cím 24. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási  
           szakmai feladatokhoz [19 803,3] 20 295,1 /+491,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2184. (1120. sz. jav. - 3.mell. 24. c) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 254. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 24. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai  
           feladatokhoz [19 803,3] 22 148,9 /+2345,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 255.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 25. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     25  Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormány-
zatok feladatellátásához [18 111,0] 18 302,3 /+191,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2192. (1122. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 256. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 25. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     25  Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormány-
zatok feladatellátásához [18 111,0] 31 626,6 /+13515,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 257.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 25. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     25  Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormány-
zatok feladatellátásához [18 111,0] 18 234,6 /+123,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2189. (1121. sz. jav. - 3.mell. 25. a) aa) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 258.  Gulyás József és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let IX. fejezet 1. cím 25. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     25  Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormány-
zatok feladatellátásához [18 111,0] 20 431,9 /+2320,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2195. (1083. sz. jav. - 3.mell. 25. b) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1083. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 259. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. 
cím 26. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     26  Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, 
            szolgáltatások [43 252,3] 47 577,6 /+4325,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 260. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     1  Lakossági közműfejlesztés támogatása [1 800,0] 4 000,0 /+2200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 261. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     2  Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása[5 500,0] 6 785,0 /+1285,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 262.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 5. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     5  Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános  
      támogatása [1 306,0] 1 506,0 /+200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1942. (460. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/460. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 263. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 5. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     5  Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános 
         támogatása [1 306,0] 1 829,1 /+523,1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 264. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     6  Gyermek- és ifjúsági feladatok [ 170,0] 180,2 /+10,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 265.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
9. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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  2  Központosított előirányzatok 
     9  Helyi önkormányzatok hivatásos zenekari és énekkari  
         támogatása [1 060,0] 2 560,0 /+1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1966. (322. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 266. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 10. alcím elhagyását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     [10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó  
            többletkiadások támogatása] [25 300,0]  /-25300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 267.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
10. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
         támogatása [25 300,0] 15 300,0 /-10000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 897. (733. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 2242. 
(733. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/733. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 268.  Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
           támogatása [25 300,0] 6 000,0 /-19300,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletében is szükséges 
az előirányzat összegét módosítani.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290. (1217. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 588. 
(1217. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 269. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 11. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     11  A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok  
           támogatása [ 100,0] 127,2 /+27,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 270.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 12. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     12  Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek  
           támogatása [1 500,0] 2 000,0 /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 335. (18. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/18. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 271. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 12. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     12  Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek  
           támogatása [1 500,0] 4 000,0 /+2500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 272. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 14. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     14  Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett 
           lakóépületek tulajdonosainak kártalanítása [ 885,0] 1 385,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 273. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 16. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     16  Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások  
        veszélyelhárítási munkálatainak támogatása [ 605,0] 1 000,0 /+395,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 274.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 16. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     16  Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások 
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          veszélyelhárítási munkálatainak támogatása [ 605,0] 815,0 /+210,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337. (13. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/13. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 275. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 17. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     17  A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással  
        érintett önkormányzatok támogatása [5 300,0] 5 850,0 /+550,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 276. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 19. alcím elhagyását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     [19  A többcélú kistérségi társulások megalakulásának  
        ösztönzése] [6 500,0]  /-6500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 277. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 20. alcím elhagyását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     [20  Többcélú kistérségi társulások normatív működési  
       támogatása] [9 000,0]  /-9000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 278. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 21. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     21  A múzeumok szakmai támogatása [ 330,0] 1 000,0 /+670,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 279. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím kiegészítését javasolják a következő új 23. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     23 Az ún. lakásmaffia-tevékenység áldozatait segítő helyi 
            önkormányzatok támogatása  250,0 /+250,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 280.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
23. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     23  Helyi közforgalmú közlekedés normatív  
        támogatása [15 000,0] 25 000,0 /+10000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2258. (1103. sz. jav. - 5.mell. 23.pont előir. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 281.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 23. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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  2  Központosított előirányzatok 
    23  Helyi közforgalmú közlekedés normatív  
    támogatása [15 000,0] 35 000,0 /+20000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451. (1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 559. 
(1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc ), 2259. (1269. sz. jav. - 5.mell. 23.pont előir. ), 2264. (1269. sz. jav. - 5.mell. 24.pont előir. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 282.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 23. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     23  Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása [15 000,0] 10 000,0 /-
5000,0 kiad./ 
     24 Helyközi közforgalmú közlekedés normatív  
            támogatása  5 000,0 /+5000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2257. (1157. sz. jav. - 5.mell. 23.pont előir. ), 2261. (1157. 

sz. jav. - 5.mell. új 24. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 283. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 24. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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  2  Központosított előirányzatok 
     24  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak  
      burkolatfelújításának támogatása [10 000,0] 20 000,0 /+10000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 284.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 24. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
      2  Központosított előirányzatok 
          24  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak  
         burkolatfelújításának támogatása [10 000,0] 15 000,0 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451. (1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 559. 
(1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc ), 2259. (1269. sz. jav. - 5.mell. 23.pont előir. ), 2264. (1269. sz. jav. - 5.mell. 24.pont előir. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 285.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 
24. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     24  Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak  
      burkolatfelújításának támogatása [10 000,0] 20 000,0 /+10000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2262. (1104. sz. jav. - 5.mell. 24.pont előir. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 286.  Devánszkiné dr. Molnár Katalin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
IX. fejezet 2. cím 25. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     25  Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való 
           ellátása [2 000,0] 2 500,0 /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletében is szükséges 
az előirányzat összegét módosítani.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1049. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 287. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. 
cím 25. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     25  [Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása] 
          Települési önkormányzatok belterületi útjainak szilárd burkolattal való 
             ellátása [2 000,0] 10 000,0 /+8000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 288.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 25. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     25  Fővárosi kerületek és települési önkormányzatok belterületi 
          útjainak szilárd burkolattal való ellátása [2 000,0] 12 000,0 /+10 000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2067. (1158. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2266. 
(1158. sz. jav. - 5.mell. 25.pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 



 167

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 289.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 2. cím kiegészítését javasolja a következő új 26. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 Informatikai fejlesztési feladatok támogatása  3 685,5 /+3685,5 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (1079. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (1) a) ), 300. (1079. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 2270. (1079. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 2291. (1079. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1079., 1194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 290.  Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet IX. fejezet 2. cím kiegészítését javasolják a következő új 26. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 Köztisztviselők 13. havi illetménye  36 000,0 /+36000,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268. (1217. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 588. 
(1217. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 291. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. 
cím 1. alcím módosítását javasolják:     
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló  
     kiegészítő támogatások 
     1  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
         támogatása [11 700,0] 12 700,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 292.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások 
     1  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési 
         önkormányzatok támogatása [11 700,0] 12 600,0 /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 6. számú mellékletét is módosítani 
szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 293.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet IX. fejezet 4. cím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
     1  Működtetési hozzájárulás [7 696,5] 10 696,5 /+3000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 7. sz. mellékletében foglalt nor-
matívát is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/955. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 294.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
    1  Működtetési hozzájárulás [7 696,5] 7 755,2 /+58.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 298. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 1833. 
(1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1834. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 8.jcs ), 1847. (1222. sz. jav. - 

1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 2283. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) előir. ), 2284. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) igény ), 2285. (1222. sz. 

jav. - 7.mell. e) előir. ), 2286. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 295.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet IX. fejezet 4. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
     2  Művészeti tevékenység kiadásaihoz való  
     hozzájárulás [2 202,2] 3 002,2 /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 7. sz. mellékletében foglalt nor-
matívát is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/959. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 296.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
4. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
     3  Bábszínházak működtetési hozzájárulása [ 160,7] 310,7 /+150,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 7. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1698. (779. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 297.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 
4. cím 4. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
     4  Bábszínházak művészeti  tevékenységének  
        támogatása [ 226,6] 369,0 /+142,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 7. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1701. (814. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/814. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 298.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 4. cím 
5. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  4  A helyi önkormányzatok színházi támogatása 
    5  Színházak pályázati támogatása [ 777,0] 888,0 /+111.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 1.alc ), 1833. 
(1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1834. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 8.jcs ), 1847. (1222. sz. jav. - 

1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 2283. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) előir. ), 2284. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) igény ), 2285. (1222. sz. 

jav. - 7.mell. e) előir. ), 2286. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 299. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       1  Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés  
            támogatása [2 780,0] 2 886,8 /+106,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 300.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       3  Szakmai [és informatikai] fejlesztési feladatok[8 021,0] 4 335,5 /-3685,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (1079. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (1) a) ), 289. (1079. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 2270. (1079. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 2291. (1079. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1079., 1194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 301. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       4  Pedagógiai szakmai szolgáltatás [1 184,4] 1 255,1 /+70,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 302. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       5  Minőségfejlesztési feladatok [ 387,3] 410,5 /+23,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 303. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
       7  Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása[1 704,3] 2 359,8 /+655,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 304. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    1  Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 
      8 Peagógusok szakkönyvvásárlása  2 411,9 /+2411,9 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 305.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    2  Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 
       1  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése[85 085,7] 87 585,7 /+2500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletében is szükséges 
az előirányzat összegét módosítani.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 76. (1102. sz. jav. - I.r VII.fej 59.§ új (2) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 306.  Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    2  Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 
       1  Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése[85 085,7] 90 540,2 /+5454,5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 5. sz. mellékletében is szükséges 
az előirányzat összegét módosítani.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 77. (1107. sz. jav. - I.r VII.fej 59.§ új (2) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 307. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    2  Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 
       2  Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás  
            támogatása [15 120,0] 16 027,0 /+907,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 308. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
    2  Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása 
       3  Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása[ 673,6] 714,0 /+40,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 309. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. 
cím 5. alcím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  5  Normatív, kötött felhasználású támogatások 
     5  Belső ellenőrzési társulások támogatása [ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 310.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 6. cím 
módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   6  Címzett és céltámogatások [63 755,0] 61 311,0 /-2444,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1765. (645. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 15.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 311.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 6. cím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   6  Címzett és céltámogatások [63 755,0] 67 467,8 /+3712,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 312.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   7  A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior 
      feladatainak támogatása [16 873,0] 18 813,4 /+1940,4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 313. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 8. 
cím módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   8  Vis maior tartalék [ 243,9] 260,0 /+16,1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 



 180

- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

 314.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 158,3] 5 065,3 /-93.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 612,2] 519,2 /-93.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1343. (193. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 315.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 158,3] 5 058,3 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 612,2] 512,2 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1381. (853. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 316.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím 
módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 158,3] 5 063,3 /-95.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 612,2] 517,2 /-95.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 907. (1025. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új3jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1025. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 317.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 158,3] 4 958,3 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 612,2] 412,2 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1367. (159. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 318.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 417,4 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés              
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,7] 703,7 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 894. (1060. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1060. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 319.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 767,4 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 510,6 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 906. (982. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/982. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 320.  Balla György, Búsi Lajos és dr. Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 896,4 /-21,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 639,6 /-21,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1097. (525. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új17.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 321.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 767,4 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 510,6 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1237. (328. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 322.  Kiss Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím 
módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 767,4 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 510,6 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1813. (464. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 323.  Kiss Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím 
módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 837,4 /-80.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 580,6 /-80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1754. (467. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc új 2 jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/467. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 324.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
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     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 782,4 /-135,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 525,6 /-135,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1483. (1313. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 7.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 325.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 797,4 /-120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 540,6 /-120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1665. (482. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 34.alc új 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/482. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 326.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 767,4 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 510,6 /-150.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1516. (424. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 16.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 327.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 417,4 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,7] 703,7 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 893. (1051. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1051. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 328.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 817,4 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 560,6 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1525. (416. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 41.jcs új2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 329.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 
2. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 777,4 /-140,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 520,6 /-140,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1342. (439. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc 1.jcs új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/439. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 330.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 767,4 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 510,6 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1388. (1137. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 331.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 797,4 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 540,6 /-120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 959. (272. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 332.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 797,4 /-120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,7] 1 083,7 /-120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 891. (1056. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1056. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 333.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 317,4 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés               
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,7] 603,7 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 890. (1061. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1061. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 334.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím 1. előirányzat-csoport 5. kiemelt előirányzat módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 367,4 /-550.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 203,7] 653,7 /-550.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 896. (1057. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1057. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 



 190

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 335.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
            támogatása [1 250,0] 750,0 /-500,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 270. (18. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 12.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/18. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 336.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
           támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások /60,0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok /18,0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 857. (37. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új35.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 337.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
            támogatása [1 250,0] 1 040,0 /-210,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 274. (13. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 16.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/13. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 338.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, 
           események támogatása [1 250,0] 1 050,0 /-200,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is csökkenteni kell.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452. (94. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új28.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 339.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
          támogatása [1 250,0] 710,0 /-540.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 632,0 /-540.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1507. (158. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 340.  Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 860,0 /-390.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 782,0 /-390.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1402. (169. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 341.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 650,0 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 572,0 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 478. (160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 486. 
(160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), 1508. (160. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 342.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, 
          események támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465. (163. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 1509. 
(163. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 343.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, 
          események támogatása [1 250,0] 950,0 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
                 3  Dologi kiadások [1 172,0] 872,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1003. (178. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 344.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények,  
          események támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1004. (180. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 345.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények,  
          események támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 390. (181. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 1005. 
(181. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 346.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények,  
          események támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1011. (184. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 347.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények,  
          események támogatása [1 250,0] 1 235,0 /-15.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 1 157,0 /-15.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1664. (188. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 34.alc 2.jcs új 

1.jogcím ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 348.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
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       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
           támogatása [1 250,0] 750,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 728. (240. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 11.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 349.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
           támogatása [1 250,0] 750,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 952. (246. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 350.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
          támogatása [1 250,0] 750,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1770. (267. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 351.  Parragh Dénes és dr. Karakó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
           támogatása [1 250,0] 750,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1058. (221. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 352.  Parragh Dénes és dr. Karakó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények,  
           események támogatása [1 250,0] 750,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1048. (223. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 353.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 750,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (291. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1627. (291. 

sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 354.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
          támogatása [1 250,0] 1 013,0 /-237,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 935,0 /-237,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1150. (367. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új23.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 355.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
       támogatása [1 250,0] 779,8 /-470,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 701,8 /-470,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1124. (369. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 356.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
       támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1801. (743. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 357.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
        támogatása [1 250,0] 829,0 /-421,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 751,0 /-421,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1609. (706. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/706. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 358.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
        támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 873. (565. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új41jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 359.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 1 042,3 /-207,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 964,3 /-207,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1125. (371. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 360.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
       támogatása [1 250,0] 788,0 /-462,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 710,0 /-462,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1610. (708. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 361.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
        támogatása [1 250,0] 792,0 /-458.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés               
                     3  Dologi kiadások [1 172,0] 714,0 /-458.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1789. (676. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs új1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 362.  Dr. Simicskó István, Ágota Gábor és Szabó Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 761. (788. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 363.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
          támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1167. (734. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 36.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 364.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
        támogatása [1 250,0] 550,0 /-700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 472,0 /-700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1663. (811. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 34.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/811. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 365.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
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           támogatása [1 250,0] 820,0 /-430.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 742,0 /-430.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1358. (1000. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1000. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 366.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (875. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs új 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/875. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 367.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
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       támogatása [1 250,0] 800,0 /-450.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 722,0 /-450.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1143. (1242. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 368.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1145. (1241. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 369.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
       támogatása [1 250,0] 1 050,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 972,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1259. (1270. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 2.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 370.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
          támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1147. (1331. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22 jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 371.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 1 090,0 /-160.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 1 012,0 /-160.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 825. (1332. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 372.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 440,0 /-60,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben kiadási előirányzatot is csökkenteni kell.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 453. (95. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új 29 jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 373.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 134. (14. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 12.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/14. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 374.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 762. (124. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 3.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 375.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 763. (125. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 4.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 376.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 765. (126. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 1.alc 5.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 377.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 766. (127. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 1.alc 5.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 378.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 400,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 348,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1932. (142. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



 213

 379.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 300,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 248,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 768. (128. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc új37.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 380.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 200,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 148,0 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 806. (140. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 2.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 381.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 400,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 348,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1945. (143. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím új4.alc. ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 382.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 400,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 348,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1947. (144. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc új1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 383.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 305,0 /-195.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 253,0 /-195.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány számítási hibáját korrigáltuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1655. (151. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc új 21.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 384.  Lenártek András, dr. Hörcsik Richárd és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 784,0 /-716.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 732,0 /-716.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1079. (164. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új 3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 385.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1374. (165. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 386.  Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 300,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 248,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1207. (168. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új 42. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 387.  Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 600,0 /-900.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [1 448,0] 548,0 /-900.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1372. (171. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 388.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 380,0 /-120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 328,0 /-120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1368. (176. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 389.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 200,0 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 148,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1769. (177. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 390.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (181. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 1005. 
(181. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 391.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1092. (190. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 392.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1010. (183. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 393.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő, valamint Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, 
dr. Pap János, Koncz Ferenc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1075. (229. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím új1.alc. ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/229., 616. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 394.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1117. (275. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 395.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 963. (282. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 396.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1062. (296. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új18.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 397.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 838. (312. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 398.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1 000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1 000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 820. (398. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc 4.jcs új11.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/398. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 399.  Dr. Latorcai János képviselő, valamint Dr. Latorcai János képviselő a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
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       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1578. (387. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/387., 393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 400.  Tirts Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 100,0 /-400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 048,0 /-400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1376. (456. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/456. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 401.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
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      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1520. (426. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 18.jcs ), 
1978. (426. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/426. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 402.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1040. (462. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 403.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 620,0 /-880.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 568,0 /-880.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1840. (463. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 404.  Kiss Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 750,0 /-750.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 698,0 /-750.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1375. (466. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 7.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/466. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 405.  Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1057. (445. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új13.jcs ), 
1984. (445. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 406.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 547,5 /-952.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [1 448,0] 495,5 /-952.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1085. (684. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 7.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 407.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1503. (486. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/486. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 408.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 919. (480. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 409.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 800,0 /-700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 748,0 /-700.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1817. (481. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 11.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/481. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 410.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1015. (538. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 411.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1792. (606. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs új3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/606. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 412.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 420,0 /-1080,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 368,0 /-1080,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1778. (704. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/704. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 413.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1391. (804. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/804. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 414.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 733,0 /-767,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 681,0 /-767,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1131. (709. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 415.  Bernáth Ildikó, Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 654,0 /-846,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 602,0 /-846,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1779. (747. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/747. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 416.  Dr. Bóka István, Bernáth Ildikó, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 525,0 /-975,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 473,0 /-975,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1359. (748. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 417.  Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 826,0 /-674.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [1 448,0] 774,0 /-674.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1613. (715. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/715. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 418.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 759,0 /-741.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 707,0 /-741.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1354. (716. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/716. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 419.  Dr. Juhos Katalin, dr. Nagy Gábor Tamás és dr. Kosztolányi Dénes képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását java-
solják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 736,3 /-763,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások [1 448,0] 684,3 /-763,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1545. (738. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím új21.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 420.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós és Nyitray András képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (754. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 755. (754. sz. 

jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/754. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 421.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 603,3 /-896,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 551,3 /-896,7 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 624. (757. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/757. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 422.  Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 045,0 /-455.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 993,0 /-455.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1614. (720. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/720. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 423.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1066. (725. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új39.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/725. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 424.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1224. (732. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/732. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 425.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 900,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 848,0 /-600,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1584. (778. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 426.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 100,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 048,0 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1585. (817. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 427.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 800,0 /-700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 748,0 /-700.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1816. (877. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új11.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/877. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 428.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 600,0 /-900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 548,0 /-900,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 925. (928. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc új8.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/928. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 429.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 823. (939. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/939. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 430.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 000,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 948,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 815. (944. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új3.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/944. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 431.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 875. (967. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc 2.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/967. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 432.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 790,0 /-710.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 738,0 /-710.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1227. (1001. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1001. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 433.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 430,0 /-70.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 378,0 /-70.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1615. (978. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/978. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 434.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1146. (988. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/988. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 435.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 425,0 /-75.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 373,0 /-75.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 662. (979. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc új 6.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 436.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1073. (1002. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új41.alc. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1002. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 437.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 250,0 /-250.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 198,0 /-250.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1148. (1004. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1004. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 438.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0]  /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [1 448,0] - 52,0 /-1500.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat az előirányzatot meghaladó összegű csökkentést javasol (-52,0).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 555. (999. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/999. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 439.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 650,0 /-850.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 598,0 /-850.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 908. (1026. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új 3. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1026. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 440.  Lengyel Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői Zoltán József, Járvás Ist-
ván és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 
8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (1298. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 729. (1298. 

sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 11.alc 1.jcs új9.jc ), 1689. (1298. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1972. (1298. sz. jav. - 1.mell. 

XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 441.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 730,0 /-770.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 678,0 /-770.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1433. (1199. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 442.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. 
jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 500,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 448,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 717. (1284. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs 1.jc ), 
1878. (1284. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 443.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak  
        biztosítása [2 838,3] 1 338,3 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 095,3] 595,3 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1982. (610. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/610. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 444.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 
              biztosítása [2 838,3] 2 173,3 /-665,0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
             [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 665,0]  /-665,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1933. (925. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc új12.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/925. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 445.  Pichler Imre László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      14  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 
            biztosítása [2 838,3] 2 338,3 /-500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 665,0] 165,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 977. (98. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 446.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      15  Kormányzati informatikai fejlesztési  
        kötelezettségek [2 500,0] 500,0 /-2000.0 tám./          
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [2 000,0] /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1944. (607. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc új 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/607. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 447.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      15  Kormányzati informatikai fejlesztési  
         kötelezettségek [2 500,0] 2 200,0 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 422,0] 122,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1921. (608. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc új 6.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/608. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 448.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      15  Kormányzati informatikai fejlesztési  
        kötelezettségek [2 500,0] 500,0 /-2000.0 tám./ 
           [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [2 000,0] /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2009. (609. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc új 12.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 449.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      15  Kormányzati informatikai fejlesztési  
           kötelezettségek [2 500,0] 2 000,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [2 000,0] 1 500,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1666. (810. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 35.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/810. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 450.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       15  Kormányzati informatikai fejlesztési  
       kötelezettségek [2 500,0] 2 078,0 /-422,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             [3  Dologi kiadások] [ 422,0]  /-422,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2008. (924. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc új 12.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/924. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 451.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      15  Kormányzati informatikai fejlesztési  
         kötelezettségek [2 500,0] 500,0 /-2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [2 000,0]  /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (1269. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), 284. 
(1269. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 559. (1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc ), 2259. (1269. sz. jav. - 5.mell. 23.pont előir. ), 
2264. (1269. sz. jav. - 5.mell. 24.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 452.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 28. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      28 Délvidéki Alap  200,0 /+200,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot meg kell határozni.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (94. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/94. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 453.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      29   Kárpátaljai Alap  60,0 /+60,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is meg kell határozni.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (95. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/95. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 454.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, Kiss 
Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 61. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       61  Lakossági EU tájékoztatási feladatok [ 476,0] 76,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 260,4] 60,4 /-200,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 200,0]  /-
200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1651. (753. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 20.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/753. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 455.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi 
            törvény kodifikációja [ 35,0] 32,0 /-3.0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 25,9] 22,9 /-3.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1248. (197. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 3.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 456.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi 
            törvény kodifikációja [ 35,0] 33,6 /-1.4 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [ 25,9] 24,5 /-1.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1232. (198. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 457.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi 
            törvény kodifikációja [ 35,0] 30,0 /-5.0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 25,9] 20,9 /-5.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1594. (199. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 458.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi 
            törvény kodifikációja [ 35,0] 34,7 /-0.3 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [ 25,9] 25,6 /-0.3 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1596. (253. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 459.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi  
            törvény kodifikációja [ 35,0] 34,7 /-0.3 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [ 25,9] 25,6 /-0.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1597. (254. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 460.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
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       62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény  
           kodifikációja [ 35,0] 32,0 /-3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 25,9] 22,9 /-3,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 960. (273. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 461.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi 
            törvény kodifikációja [ 35,0] 31,7 /-3.3 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 25,9] 22,6 /-3.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1599. (256. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 462.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi 
            törvény kodifikációja [ 35,0] 34,7 /-0.3 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [ 25,9] 25,6 /-0.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1600. (257. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 463.  Balla György, dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény 
             kodifikációja [ 35,0] 32,0 /-3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 25,9] 22,9 /-3,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1506. (519. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 464.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Tasó 
László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs Lajos 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 62. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi  
       törvény kodifikációja [ 35,0] 25,0 /-10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 25,9] 15,9 /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1851. (1320. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 465.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 342. (163. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 1509. 
(163. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 



 257

- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 466.  Nyitray András, Urbán Árpád és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 950,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 870,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1845. (103. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 467.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 846. (518. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 468.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 750,0 /-300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 670,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1590. (157. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 469.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre, Nagy Kálmán, 
Garamvölgyi György, Nógrádi László és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 500,0 /-550.0 tám./          
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 420,0 /-550.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 699. (1291. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 470.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1805. (473. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/473. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 471.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 670,0 /-380.0 tám./           
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 590,0 /-380.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 814. (677. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 16.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 472.  Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Ferenc, dr. Illés 
Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1166. (615. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 35.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/615. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 473.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 924. (687. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/687. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 474.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1050. (472. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/472. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 475.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1165. (230. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 35.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 476.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1617. (975. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 477.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 958. (250. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 478.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 341. (160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 486. 
(160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), 1508. (160. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 479.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1049. (449. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/449. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 480.  Schmidt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1495. (373. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 481.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 657,0 /-393.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 577,0 /-393.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1355. (992. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/992. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 482.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 63. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63  Európa Terv projektjeinek megvalósítása [1 050,0] 550,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 970,0] 470,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 969. (1007. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1007. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 483.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
7. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Államháztartáson kívüli szervezetek támogatása 
      7  Pér-Mindszentpusztai Autista Otthon  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 564. (146. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 484.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
6. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 458,0 /-100,0 tám./   
 [ 558,0] 458,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 718. (153. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 485.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
6. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 258,0 /-300,0 kiad./  
 [ 558,0] 258,0 /-300,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1528. (174. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc új 75.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 486.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 58,0 /-500,0 tám./  
 [ 558,0] 58,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 341. (160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 478. 
(160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 1508. (160. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 487.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 58,0 /-500,0 kiad./  
 [ 558,0] 58,0 /-500,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 535. (161. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8jc ), 
797. (161. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 488.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 6. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 58,0 /-500,0 kiad./   
 [ 558,0] 58,0 /-500,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 962. (258. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 489.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 58,0 /-500,0 kiad./ 
 [ 558,0] 58,0 /-500,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1774. (308. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 490.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 58,0 /-500,0 kiad./  
 [ 558,0] 58,0 /-500,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 868. (564. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/564. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 491.  Farkas Flórián képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 58,0 /-500,0 kiad./  
 [ 558,0] 58,0 /-500,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1841. (383. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 492.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 58,0 /-500,0 kiad./ 
 [ 558,0] 58,0 /-500,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1567. (427. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 493.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
6. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 158,0 /-400,0 kiad./  
 [ 558,0] 158,0 /-400,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1580. (441. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 494.  Nógrádi László, Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 131,0 /-427,0 kiad./ 
 [ 558,0] 131,0 /-427,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1353. (717. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 4. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/717. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 495.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 258,0 /-300,0 kiad./ 
 [ 558,0] 258,0 /-300,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1399. (1153. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 496.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1540. (315. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 497.  Varga Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 339,3 /-140,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 173,6 /-140,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1487. (695. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/695. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 498.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1607. (533. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/533. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 499.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1488. (1139. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 500.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Tasó 
László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs Lajos 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 354,3 /-125.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 188,6 /-125.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1850. (1319. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 501.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 349,0 /-130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 183,6 /-130,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 602. (61. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 4.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 502.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 449,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 283,6 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1849. (65. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 503.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1492. (304. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 504.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 611. (326. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 505.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 379,3 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 213,6 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1102. (345. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új17jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 506.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 359,3 /-120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 193,6 /-120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 995. (362. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 507.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1579. (394. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 508.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 359,3 /-120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 193,6 /-120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1379. (418. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 8.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 509.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1378. (444. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 8.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 510.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1791. (605. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs 2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 511.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Járvás István, dr. Szalay Ferenc és Balla György kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 359,3 /-120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 193,6 /-120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1096. (698. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új17jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/698. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 512.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         1  Utánpótlás-nevelési feladatok [1 728,2] 2 173,2 /+445,0 tám./ 
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Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is növelni kell.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 551. (80. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 3.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 513.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        1  Utánpótlás-nevelési feladatok [1 728,2] 2 228,2 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 284,2] 784,2 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1565. (631. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/631. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 514.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
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        2  Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása[ 245,0] 500,0 /+255.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 245,0] 500,0 /+255.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 516. (83. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc ), 732. 
(83. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 515.  Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        3  Szabadidősport támogatása [ 288,0] 788,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 313,0] 813,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1526. (72. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 71.jcs ), 
1837. (72. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 516.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        3  Szabadidősport támogatása [ 288,0] 533,0 /+245.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 313,0] 558,0 /+245.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 514. (83. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 2.jc ), 732. 
(83. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 517.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        3  Szabadidősport támogatása [ 288,0] 788,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 313,0] 813,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1561. (627. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/627. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 518.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        4  Versenysport támogatása [ 850,0] 1 650,0 /+800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 850,0] 1 650,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 733. (82. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 812. (82. sz. 

jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1254. (82. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 519.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        4  Versenysport támogatása [ 850,0] 860,0 /+10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 850,0] 860,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1890. (425. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 520.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        5  Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok [ 142,5] 200,0 /+57.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 75,0] 85,0 /+10.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 47,5] 57,5 /+10 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 20,0] 57,5 /+37.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 598. (81. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 521.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        5  Sportegészségügyi, doppingellenes feladatok [ 142,5] 202,5 /+60.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 47,5] 107,5 /+60.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1313. (600. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 522.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        7  Az aszódi Petőfi Sándor Gimnázium uszodájának 
         felújítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1251. (511. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/511. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 523.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        8  Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása[2 893,0] 3 243,0 /+350.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 893,0] 3 243,0 /+350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1916. (630. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/630. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 524.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        8  Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása[2 893,0] 393,0 /-2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 893,0] 393,0 /-2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1221. (84. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 525.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        9  Lovassportok kiemelt támogatása  65,0 /+65,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  65,0 /+65,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1925. (241. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 526.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 9. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        9 Országos sportági szakszövetségek és sportági szövetségek 
           támogatása  600,0 /+600.0 tám./ 
          1 Működési költségvetés 
             5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 776. (624. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/624. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 527.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 11. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        11 Magyar Olimpiai Bizottság támogatása  1 300,0 /+1300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 300,0 /+1300.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 178. (602. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/602. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 528.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 12. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        12 Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány  1 600,0 /+1600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 600,0 /+1600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1980. (601. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/601. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 529.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 13. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        13 Mező Ferenc Sportközalapítvány  20,0 /+20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1887. (604. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/604. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 530.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 14. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        14  Sporttudomány támogatása  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1281. (599. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/599. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



 289

 531.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 14. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        14 Sportiskolák támogatása  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1694. (632. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/632. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 532.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        1  Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program 
          2  Felhalmozási költségvetés [1 829,0] 1 889,0 /+60.0 bev./ 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 829,0] 1 889,0 /+60.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1923. (327. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 533.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        2  Állami sportvagyon kezelése, fejlesztése [ 474,5] 1 074,5 /+600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 474,5] 1 074,5 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 785. (626. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/626. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 534.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        3  2006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési 
            program [1 029,4] 2 029,4 /+1000.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 951,3] 1 951,3 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 175. (625. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/625. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 535.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 8. 
jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8  Diósgyőri Stadion felújítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (161. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), 797. (161. sz. 

jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 536.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Lébényi tornacsarnok, lelátó építés  80,0 /+80.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  80,0 /+80.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1929. (192. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 537.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Enesei Sportcsarnok építése  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1467. (194. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 538.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8  Pusztavacs tornaterem építés  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2012. (377. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 7.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 539.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Nyírkércs településen sportlétesítmények felújítása  800,0 /+800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1180. (404. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/404. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 540.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Budaörs és térsége sportcentrum létrehozása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 757. (442. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), 1958. 
(442. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 541.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 
6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Kondoros Tanuszoda támogatása  160,0 /+160.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  160,0 /+160.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 770. (560. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 542.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
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    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Sportlétesítmények építési és korszerűsítési 
               támogatása  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              5  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1183. (603. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/603. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 543.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Lágymányosi sportcentrum befejezése  4 000,0 /+4000.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  4 000,0 /+4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (1247. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1682. 
(1247. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 544.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         8 Sportkomplexum építése Budán  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1290. (1261. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 545.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport ki-
egészítését javasolják a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8  Tanuszoda építésének támogatása  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 758. (1262. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), 1291. 
(1262. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 546.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követke-
ző új 9. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         9 Ifjúsági és sportlétesítmények akadálymentesítése  120,0 /+120.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              5 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  120,0 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1475. (598. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/598. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 547.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím  
felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        9 Győri ETO stadion átépítése  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    



 298

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1989. (552. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/552. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 548.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím  felvé-
telével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        9 Rumi ÁMK (Rum) tornaterem, tornapálya  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 673. (808. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/808. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 549.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jog-
cím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
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        10 Győri jégpálya befedése  40,0 /+40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1423. (553. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/553. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 550.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 11. jog-
cím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        11 Győri Marcalvárosi uszoda  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 151. (554. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/554. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 551.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
       3  Kiemelt kockázatú sportesemények biztosítása [ 445,0]  /-445,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is csökkenteni szükséges.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 512. (80. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/80. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 552.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló 
          előirányzatok 
        1  Magyar Olimpiai Bizottság  1 800,0 /+1800.0 tám./ 
             1  Működési költségvetés  100,0 /+100.0 kiad./ 
        2  Olimpiai feladatok támogatása  1 700,0 /+1 700.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslat pontosítást igényel. (A törvényjavaslat szerkezetének megfelelően a 
működési költségvetést további kiemelt előirányzatokra kell lebontani, a 2. előirányzat-csoportot 
jogcímre indokolt felvenni kiadási előirányzatokra lebontva.)     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 599. (78. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 1.alc ), 1551. (78. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), 1568. (78. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 553.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
        1  Szolnokon, a Tiszaligetben a meglévő strandfürdő területén egy  
         komplett fedett uszoda megépítése  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1949. (984. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 554.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
        1 Abay Nemes Sportuszoda 25  m-es medencével való bővítése 300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1287. (1012. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1012. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 555.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
        1 Kiskunfélegyháza, Fürdő Szálló Rekonsrtukciója, sportuszoda 
         megépítése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438. (999. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/999. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 556.  Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos 
Katalin, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Ré-
vész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és 
dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Normafa sípálya és szabadidő park területének 
            fejlesztése 300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1292. (1260. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 557.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      9  Fogyatékosok sportja támogatás  400,0 /+400,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatát is meg kell határozni.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/123. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 558. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. 
cím 2. alcím elhagyását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       [1  Különféle személyi kifizetések] [23 100,0]  /-23100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 559.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím elhagyását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    [2  Céltartalékok] 
       [1  Különféle személyi kifizetések] [23 100,0]  /-23100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (1269. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), 284. 
(1269. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 451. (1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 2259. (1269. sz. jav. - 5.mell. 23.pont 

előir. ), 2264. (1269. sz. jav. - 5.mell. 24.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 560.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 
2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
      1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 400,0 /-700.0 kiad./ 
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Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként részben a költségvetés általános 
tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1756. (1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 3.jcs ), 
1757. (1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 4.jcs ), 1759. (1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 5.jcs ), 1760. (1130. 

sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 561.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 21 967,4 /-1132,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 633. (760. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/760. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 562.  Pichler Imre László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 21 600,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 734. (99. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   



 306

 
 Indokolás: Lásd a T/11700/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 563.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 363,0 /-737,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 634. (761. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 564.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 23 050,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 483. (146. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 3.alc új7jc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 565.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 11 100,0 /-12000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 899. (299. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/299. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 566.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 3 100,0 /-20000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 912. (300. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 567.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 15 100,0 /-8000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 911. (301. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 568.  Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és Tirts Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 20 656,0 /-2444,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1766. (457. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 15.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 569.  Kontrát Károly, dr. Dancsó József, Domokos László, Erdős Norbert, Tóth Imre, 
Végh László, Babák Mihály és Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
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    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 656,1 /-443,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 609. (589. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/589. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 570.  Kontrát Károly, dr. Áder János, Birkás Tivadar, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, 
Szijjártó Péter, dr. Szakács Imre és Ágota Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
      1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 672,0 /-428.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 616. (590. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 571.  Kontrát Károly, Garamvölgyi György, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, 
Nagy Kálmán, Nógrádi László és Cseresnyés Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
      1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 752,8 /-347.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 632. (591. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/591. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 572.  Kontrát Károly, Kuzma László, dr. Mátrai Márta, dr. Gruber Attila, Móring Jó-
zsef Attila és dr. Szabó József Andor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
      1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 631,6 /-468.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 626. (592. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 573.  Kontrát Károly, dr. Latorcai János és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 746,4 /-353,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 622. (593. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/593. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 574.  Kontrát Károly, dr. Hörcsik Richárd, Lenártek András, Molnár Oszkár, dr. 
Ódor Ferenc, Steinerné Vasvári Éva, Tállai András és dr. Fónagy János képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
      1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 298,4 /-801.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 610. (594. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 575.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
    20  Tartalékok 
          2  Céltartalékok 
             1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 11 600,0 /-11500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (1266. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 854. (1266. 

sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 576.  Bebes István, Kontrát Károly, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, 
Kovács Ferenc, Sági József és Básthy Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 762,4 /-337,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 630. (769. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/769. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 577.  Bernáth Ildikó, dr. Bóka István, Gyapay Zoltán, Kontrát Károly, dr. Kovács 
Zoltán, Lasztovicza Jenő és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 661,6 /-438,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 631. (770. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 578.  Kontrát Károly, dr. Karakó László, Kozma Péter, Lengyel János, Mádi László, 
dr. Papcsák Ferenc, Parragh Dénes, dr. Simon Miklós, Szabó István, Tóth András (FIDESZ) 
és Borkó Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. 
jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 541,7 /-558,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 627. (771. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/771. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 579.  Kontrát Károly, dr. Deutsch Tamás, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Ta-
más, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rockenbauer Zoltán, Rogán Antal, dr. 
Simicskó István, Tirts Tamás és Wintermantel Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 19 876,5 /-3223,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 606. (772. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 580.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 21 671,2 /-1428,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605. (773. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/773. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 581.  Kontrát Károly és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. 
fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 810,4 /-289,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 623. (774. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/774. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 582.  Kontrát Károly, Halász János, Kiss Attila, Kocsis Róbert, Kósa Lajos, Láyer Jó-
zsef, Márton Attila, dr. Pósán László, Rácz Róbert, Tasó László, dr. Tiba István, dr. Vitányi 
István és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 506,0 /-594,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 617. (775. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 583.  Kontrát Károly, Balogh József, Dobó László, Endre Sándor, dr. Fenyvesi Máté, 
dr. Horváth Zsolt, Ivanics István, dr. Kerényi János, Nyitray András, dr. Szabó Erika, Tóth 
István és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. al-
cím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 515,8 /-584,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 608. (776. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 5.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/776. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 584.  Varga Mihály, Lasztovicza Jenő, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 15 100,0 /-8000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1219. (932. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/932. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 585.  Dr. Fónagy János, dr. Rákos Tibor és Németh Szilárd képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 10 600,0 /-12500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 821. (941. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új5.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/941. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 586.  Horváth Csaba, Kékesi Tibor, Devánszkiné dr. Molnár Katalin és dr. Józsa Ist-
ván képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 21 100,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1214. (1034. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs új 4 jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1034. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 587.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István, Varga Mihály, 
Domokos László és Tállai András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
      1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 19 600,0 /-3500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1527. (1322. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 71.jcs ), 
1955. (1322. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 588.  Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 6 400,0 /-16700,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268. (1217. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 290. 
(1217. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 589.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 19 025,2 /-4074,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638. (758. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 1.alc ), 640. (758. sz. 

jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/758. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 590.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 096,8 /-1003,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 643. (759. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/759. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 591.  Kontrát Károly, Homa János és Horváth László képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 777,7 /-322,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 619. (762. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 592.  Kontrát Károly, Járvás István, dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Varga Mihály 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 631,1 /-468,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 620. (763. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 593.  Kontrát Károly, Farkas Sándor, dr. Lázár János, dr. Martonosi György, Nógrá-
di Zoltán, dr. Rákos Tibor, Vincze László és dr. Bartha László képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 650,3 /-449,7 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 612. (764. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 594.  Kontrát Károly, Cserna Gábor, dr. Dorkota Lajos, dr. Gógl Árpád, Lengyel Zol-
tán, Schmidt Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 650,3 /-449,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 615. (765. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 595.  Kontrát Károly, dr. Hargitai János, Kékkői Zoltán József, Bánki Erik és dr. Mi-
kes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 609,0 /-491,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 607. (766. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 596.  Kontrát Károly, dr. Czira Szabolcs, Erdész Zoltán, dr. Frajna Imre, Hadházy 
Sándor, Harrach Péter, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, 
Selmeczi Gabriella, Szabó Ferenc, Szűcs Lajos, Tóth Gábor, dr. Vidoven Árpád és Czerván 
György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 206,2 /-893,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 625. (767. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 597.  Kontrát Károly, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád, dr. Braun Már-
ton és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 2. alcím 1. 
jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 22 754,7 /-345,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 628. (768. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 19.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/768. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 598.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
    1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 851,3] 4 793,8 /-57.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 021,6] 2 964,1 /-57.5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (81. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/81. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 599.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
    1  Belügyminisztérium központi igazgatása [4 851,3] 4 032,8 /-818.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 021,6] 2 203,1 /-818.5 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (78. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 1551. 
(78. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), 1568. (78. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 600.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
    2  Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata [1 814,3] 1 995,7 /+181.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 294,2] 1 423,2 /+129,4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 407,6] 448,3 /+40.7 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 96,0] 105,6 /+9.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 16,5] 18,2 /+1.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2051. (595. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 601.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Belügyminisztérium igazgatása 
    3  BM Közigazgatásszervezési és Közszolgálati Hivatal[ 276,3] 303,9 /+27.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 160,6] 176,6 /+16.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 53,8] 59,1 /+5.3 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 47,8] 52,5 /+4.7 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 14,1] 15,5 /+1,4 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 739. (756. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/756. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 602.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 254,7] 5 385,0 /+130,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 809,5] 1 939,5 /+130,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 501. (61. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/61. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 603.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 4. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  4  BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal [5 254,7] 5 499,7 /+245.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 809,5] 1 919,5 /+110.0 kiad./ 
              4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 35,6] 110,6 /+75.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 133,1] 173,1 /+40.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás  20,0 /+20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1471. (641. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   



 325

 
 Indokolás: Lásd a T/11700/641. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 604.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [8 184,9] 8 584,9 /+400,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a támogatási előirányzatot és a Munkaadókat ter-
helő járulékokat módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 201. (62. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/62. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 605.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 118,6]19 547,4 /+1428.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [8 184,9] 9 003,4 /+818.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 537,4] 2 791,1 /+253.7 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [3 565,8] 3 922,4 /+356.6 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 580. (773. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/773. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 606.  Kontrát Károly, dr. Deutsch Tamás, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Ta-
más, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rockenbauer Zoltán, Rogán Antal, dr. 
Simicskó István, Tirts Tamás és Wintermantel Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 5. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    2  Budapesti Rendőr-főkapitányság [31 201,0] 34 424,5 /+3223.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [20 737,9] 22 811,7 /+2073.8 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [6 428,9] 7 071,8 /+642.9 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [5 248,3] 5 773,1 /+524.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 579. (772. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/772. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 607.  Kontrát Károly, dr. Hargitai János, Kékkői Zoltán József, Bánki Erik és dr. Mi-
kes Éva képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 4. alcím módosítását 
javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    4  Baranya megyei Rendőr-főkapitányság [4 843,6] 5 334,6 /+491.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 287,9] 3 616,7 /+328.8 kiad./ 
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              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 019,3] 1 121,2 /+101.9 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 603,4] 663,7 /+60.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 595. (766. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/766. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 608.  Kontrát Károly, Balogh József, Dobó László, Endre Sándor, dr. Fenyvesi Máté, 
dr. Horváth Zsolt, Ivanics István, dr. Kerényi János, Nyitray András, dr. Szabó Erika, Tóth 
István és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. al-
cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    5  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [5 806,2] 6 390,4 /+584.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 879,0] 4 266,9 /+387.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 202,4] 1 322,6 /+120.2 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 761,3] 837,4 /+76.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 583. (776. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/776. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 609.  Kontrát Károly, dr. Dancsó József, Domokos László, Erdős Norbert, Tóth Imre, 
Végh László, Babák Mihály és Vígh Ilona képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 5. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    6  Békés megyei Rendőr-főkapitányság [4 402,3] 4 846,2 /+443.9 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 973,4] 3 270,7 /+297.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 921,8] 1 014,7 /+92.9 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 544,1] 598,5 /+54.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 569. (589. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/589. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 610.  Kontrát Károly, dr. Hörcsik Richárd, Lenártek András, Molnár Oszkár, dr. 
Ódor Ferenc, Steinerné Vasvári Éva, Tállai András és dr. Fónagy János képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 7. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    7  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr- 
       főkapitányság [7 856,6] 8 658,2 /+801.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 372,0] 5 909,2 /+537.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 665,3] 1 831,8 /+166.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 979,3] 1 077,2 /+97.9 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások /2,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 574. (594. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/594. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 611.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
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  5  Rendőrség 
    8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 431,3] 4 581,3 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 587,6] 737,6 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504. (326. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 612.  Kontrát Károly, Farkas Sándor, dr. Lázár János, dr. Martonosi György, Nógrá-
di Zoltán, dr. Rákos Tibor, Vincze László és dr. Bartha László képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 431,3] 4 880,3 /+449,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 983,6] 3 282,0 /+298.4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 924,9] 1 017,4 /+92.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 587,6] 646,4 /+58.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 593. (764. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/764. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 613.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 431,3] 4 631,3 /+200,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 587,6] 787,6 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 737. (215. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 614.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 9. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [4 444,5] 4 570,5 /+126,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 581,5] 707,5 /+126,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1821. (531. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/531. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 615.  Kontrát Károly, Cserna Gábor, dr. Dorkota Lajos, dr. Gógl Árpád, Lengyel Zol-
tán, Schmidt Ferenc és Balsay István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
5. cím 9. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [4 444,5] 4 894,2 /+449.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              1  Személyi juttatások [2 989,2] 3 288,1 /+298.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 926,7] 1 019,4 /+92.7 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 581,5] 639,6 /+58.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 594. (765. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/765. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 616.  Kontrát Károly, dr. Áder János, Birkás Tivadar, Ivanics Ferenc, dr. Pap János, 
Szijjártó Péter, dr. Szakács Imre és Ágota Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 5. cím 10. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[4 155,0] 4 583,0 /+428.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 852,4] 3 137,6 /+285.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 884,2] 972,6 /+88.4 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 543,8] 598,2 /+54.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 570. (590. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/590. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 617.  Kontrát Károly, Halász János, Kiss Attila, Kocsis Róbert, Kósa Lajos, Láyer Jó-
zsef, Márton Attila, dr. Pósán László, Rácz Róbert, Tasó László, dr. Tiba István, dr. Vitányi 
István és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 11. 
alcím módosítását javasolják:     
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 880,3] 6 474,3 /+594.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 983,2] 4 381,5 /+398.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 234,8] 1 358,3 /+123.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 722,3] 794,5 /+72.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 582. (775. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/775. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 618.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 11. 
alcím kiegészítését javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 880,3] 6 180,3 /+300.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              1  Felújítás  300,0 /+300.0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1054. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 619.  Kontrát Károly, Homa János és Horváth László képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 5. cím 12. alcím módosítását javasolják:     
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 185,5] 3 507,8 /+322.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 156,5] 2 372,1 /+215.6 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 668,5] 735,3 /+66.8 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 399,5] 439,4 /+39.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 591. (762. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/762. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 620.  Kontrát Károly, Járvás István, dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Varga Mihály 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei  
             Rendőr-főkapitányság [4 618,7] 5 087,6 /+468.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 144,4] 3 458,8 /+314.4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 974,7] 1 072,2 /+97.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 570,1] 627,1 /+57.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások /1,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 592. (763. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/763. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



 334

 621.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság 
      2  A JNSZ Megyei Rendőrfőkapitányság Tiszai Vízirendészeti  
          Rendőrkapitányság szolgálati vízijárművei  80,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  80,0 /+80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 750. (527. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/527. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 622.  Kontrát Károly, dr. Latorcai János és Lázár Mózes képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 5. cím 14. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    14  Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság[3 470,6] 3 824,2 /+353.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 374,4] 2 611,8 /+237.4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 736,0] 809,6 /+73.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 426,1] 468,7 /+42.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 573. (593. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/593. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 623.  Kontrát Károly és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    15  Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 858,1] 3 147,7 /+289.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 924,7] 2 117,2 /+192.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 596,7] 656,4 /+59.7 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 374,0] 411,4 /+37.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 581. (774. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/774. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 624.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
16. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 716,8] 9 613,5 /+896.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 906,7] 6 497,3 /+590.6 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 831,1] 2 012,2 /+181.1 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 200,5] 1 325,5 /+125.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421. (757. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/757. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 625.  Kontrát Károly, dr. Czira Szabolcs, Erdész Zoltán, dr. Frajna Imre, Hadházy 
Sándor, Harrach Péter, Imre Zsolt, Pánczél Károly, Pogácsás Tibor, dr. Salamon László, 
Selmeczi Gabriella, Szabó Ferenc, Szűcs Lajos, Tóth Gábor, dr. Vidoven Árpád és Czerván 
György képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 16. alcím módosítását 
javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    16  Pest megyei Rendőr-főkapitányság [8 716,8] 9 610,6 /+893.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 906,7] 6 497,4 /+590.7 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 831,1] 2 014,2 /+183.1 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 200,5] 1 320,5 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 596. (767. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/767. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 626.  Kontrát Károly, Kuzma László, dr. Mátrai Márta, dr. Gruber Attila, Móring Jó-
zsef Attila és dr. Szabó József Andor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
5. cím 17. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    17  Somogy megyei Rendőr-főkapitányság [4 583,8] 5 052,2 /+468.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 112,7] 3 424,0 /+311.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 964,9] 1 061,4 /+96.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 606,2] 666,8 /+60.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 572. (592. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/592. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 627.  Kontrát Károly, dr. Karakó László, Kozma Péter, Lengyel János, Mádi László, 
dr. Papcsák Ferenc, Parragh Dénes, dr. Simon Miklós, Szabó István, Tóth András (FIDESZ) 
és Borkó Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 18. alcím 
módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    18  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei  
           Rendőr-főkapitányság [5 491,2] 6 049,5 /+558.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 742,8] 4 117,1 /+374.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 160,3] 1 276,3 /+116.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 680,4] 748,4 /+68.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 578. (771. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/771. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 628.  Kontrát Károly, Fehérvári Tamás, Koltai Tamás, Potápi Árpád, dr. Braun Már-
ton és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 19. alcím 
módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    19  Tolna megyei Rendőr-főkapitányság [3 308,2] 3 653,5 /+345.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 323,2] 2 555,5 /+232.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 720,2] 792,2 /+72.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 409,6] 450,6 /+41.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 597. (768. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/768. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 629.  Dr. Hende Csaba és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 319,4] 3 619,4 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 405,7] 705,7 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1470. (476. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 630.  Bebes István, Kontrát Károly, dr. Gyimesi József, Horváthné Stukics Erzsébet, 
Kovács Ferenc, Sági József és Básthy Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím 20. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 319,4] 3 657,0 /+337.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 266,9] 2 493,6 /+226.7 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 702,8] 773,1 /+70.3 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 405,7] 446,3 /+40.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 576. (769. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/769. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 631.  Bernáth Ildikó, dr. Bóka István, Gyapay Zoltán, Kontrát Károly, dr. Kovács 
Zoltán, Lasztovicza Jenő és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 5. cím 21. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    21  Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság [4 355,3] 4 793,7 /+438.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 953,8] 3 249,2 /+295.4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 915,6] 1 007,2 /+91.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 514,3] 565,7 /+51.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 577. (770. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/770. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 632.  Kontrát Károly, Garamvölgyi György, dr. Gyimesi Endre, Manninger Jenő, 
Nagy Kálmán, Nógrádi László és Cseresnyés Péter képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 5. cím 22. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    22  Zala megyei Rendőr-főkapitányság [3 419,0] 3 766,2 /+347.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 329,0] 2 561,9 /+232.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 721,9] 794,1 /+72.2 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 420,6] 462,7 /+42.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 571. (591. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/591. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 633.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    23  Rendőrségi Biztonsági Szolgálat [9 636,1] 10 768,7 /+1132.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [7 052,4] 7 757,6 /+705.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 186,2] 2 504,8 /+318.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 087,5] 1 196,3 /+108.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (760. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/760. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 634.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 5. cím 24. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    24  Köztársasági  Őrezred [7 194,0] 7 931,0 /+737.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 131,6] 5 644,8 /+513.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 590,8] 1 749,9 /+159.1 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 647,2] 711,9 /+64.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 563. (761. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/761. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 635.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 25. alcím  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     25  Szentendrei Városi Rendőrkapitányság  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1261. (971. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
1289. (971. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/971. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 636.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 6. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
    1  Határőrség Országos Parancsnokság és szervei [4 696,9] 4 896,9 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 180,3] 280,3 /+100.0 kiad./ 
              2  Felújítás [ 36,8] 136,8 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1937. (323. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 637.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 6. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
    1  Határőrség Országos Parancsnokság és szervei [4 696,9] 4 719,3 /+22.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés [ 62,7] 123,3 /+60.6 bev./ 
              3  Dologi kiadások [1 571,3] 1 654,3 /+83.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1558. (659. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 6.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/659. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 638.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 6. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
    1  Határőrség Országos Parancsnokság és szervei [4 696,9] 5 173,8 /+476.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 293,5] 2 522,8 /+229.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 662,5] 728,7 /+66.2 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 571,3] 1 728,4 /+157.1 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 26,0] 28,6 /+2.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 180,3] 198,3 /+18.0 kiad./ 
              2  Felújítás [ 36,8] 40,5 /+3.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 589. (758. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 640. 
(758. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/758. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 639.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 6. cím 
2. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
    2  Határőrigazgatóságok [35 596,1] 37 096,1 /+1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 730,8] 3 230,8 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1953. (325. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 640.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 6. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
    2  Határőrigazgatóságok [35 596,1] 39 194,0 /+3597.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [25 835,6] 28 419,1 /+2583.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [8 412,7] 9 254,0 /+841.3 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 730,8] 1 903,9 /+173.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 589. (758. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 638. 
(758. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/758. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 641.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím módo-
sítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 612,2] 10 912,2 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 957,4] 2 257,4 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1293. (376. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 642.  Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 612,2] 10 536,2 /-76,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [3 376,2] 3 300,2 /-76,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 680. (1218. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 14.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 643.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 612,2] 11 615,4 /+1003.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 722,7] 6 295,0 /+572.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 817,1] 1 998,8 /+181.7 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 957,4] 2 153,1 /+195,7 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 50,0] 55,0 /+5.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [3 376,2] 3 420,1 /+43.9 kiad./ 
             2  Felújítás [ 107,8] 112,3 /+4,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 590. (759. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/759. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 644.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 417,3 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 459,7 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1493. (265. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 645.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XI. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3]  2 167,3 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7]  1 209,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1383. (555. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 8. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 646.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1390. (803. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/803. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 647.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XI. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1494. (262. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 648.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 916. (483. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/483. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 649.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 198,3 /-269,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 240,7 /-269,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1350. (370. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 650.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. 
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 217,3 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 259,7 /-250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1385. (436. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 9.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 651.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. 
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 267,3 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 309,7 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1369. (408. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
1725. (408. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 652.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 347,3 /-120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 389,7 /-120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1366. (529. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új5.jcs ), 
1737. (529. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/529. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 653.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1808. (471. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új4.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/471. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 654.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés              
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1229. (679. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/679. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 655.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1106. (341. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 17jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 656.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 217,3 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 259,7 /-250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1657. (926. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc új25.cs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/926. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 657.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1809. (638. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új4jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/638. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 658.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím mó-
dosítását javasolja:     
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1028. (532. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/532. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 659.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 16. 
cím elhagyását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  [16  Országos Atomenergia Hivatal] [ 327,2]  /-327.2 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] [1 424,9]  /-1424.9 bev./ 
              [1  Személyi juttatások] [ 603,9]  /-603.9 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 186,9]  /-186.9 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 881,3] 0,0 /-881.3 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 80,0]  /-80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 
688. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 809. (1349. sz. jav. - 

1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 660.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 
1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      5  Lakáscélú beruházás [ 585,5] 790,5 /+205.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              5  Lakástámogatás [ 585,5] 790,5 /+205.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1308. (428. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 661.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       6 Az apácatornai polgármesteri hivatal felújítása  88,0 /+88.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  88,0 /+88.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1928. (660. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/660. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 662.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcímcsoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      6 Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos  
        korszerűsítése, felújítása Ajkán  75,0 /+75.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  75,0 /+75.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 435. (979. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/979. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 663.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7 Berettyóújfalui Önkormányzati Tűzoltóság építés 
         beruházás  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 796. (175. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 664.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 



 355

        15 Az iszkázi polgármesteri hivatal tetőszerkezetének, 
              villamoshálózatának felújítása  88,0 /+88.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  88,0 /+88.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1931. (671. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/671. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 665.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos és Pogácsás Tibor képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      1  Gépjármű-korszerűsítési program [ 50,0] 5 050,0 /+5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 5 050,0 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1696. (640. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/640. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 666.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati célfeladatok 
       7  Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása [ 300,0] 420,0 /+120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 420,0 /+120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 226. (17. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 12.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/17. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 667.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 50,0]  /-50,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0]  /-
50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 986. (353. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 668.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 
2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
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  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      [65  IDEA program támogatása]  [ 50,0] /-50.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0] /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1504. (423. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 11jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 669.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      [65  IDEA program támogatása] [ 50,0] /-50.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0] /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1790. (621. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 1.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/621. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 670.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. 
alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      [65  IDEA program támogatása] [ 50,0]  /-50.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
            kiadások] [ 50,0]  /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1382. (670. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 8.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/670. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 671.  Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. 
alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      [65  IDEA program támogatása]  [ 50,0] /-50.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0] /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 862. (507. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új35.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/507. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 672.  Stolár Mihály, Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 50,0]  /-50,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0]  /-
50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1263. (751. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
1497. (751. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/751. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 673.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      [65  IDEA program támogatása] [ 50,0] /-50.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0] /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 548. (808. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új9.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/808. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 674.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      [65  IDEA program támogatása] [ 50,0]  /-50.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0]  /-
50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1531. (1305. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 675.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 2. alcím 80. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       80  Belügyminisztérium nemzetközi fizetési kötelezettsége [ 450,0] 448,5 /-
1,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 450,0] 448,5 /-1,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1213. (1350. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 4.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 676.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 89. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      89 Budapesti térfigyelő rendszer fejlesztésének, üzemeltetésének 
           támogatása  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1877. (1259. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 677.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 11. alcím 1. jogcím-csoport 19. jogcím elhagyását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      1  PHARE támogatással megvalósuló programok 
       [19  Kapacitás növelés a püspökszilágyi  
              hulladéktárolóban (632.04.03)] [ 16,0]  /-16.0 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] [ 63,7]  /-63.7 bev./ 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 79,7]  /-79.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 688. (1349. sz. 

jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 809. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím 

), 810. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 678.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 19. cím 11. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      2  Átmeneti támogatással megvalósuló programok 
        2  Humánerőforrás-menedzsment fejlesztése a  
            Belügyminisztériumban [ 135,8] /-135.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 185,1] 49,3 /-135.8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 174,2] 38,4 /-135.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1785. (635. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 3.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/635. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 679.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 
14. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása[1 000,0] 1 200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 1 200,0 /+200.0 kiad./ 
 
 Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben vizsgálandó a törvényjavaslat 30. § (13) 
bekezdés módosításának szükségessége.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1268. (33. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 680.  Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 
14. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása[1 000,0] 1 076,0 /+76,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 1 076,0 /+76,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 642. (1218. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 681.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 14. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása[1 000,0] 1 200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 1 200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (93. sz. jav. - I.r II.fej. 3.alf. 9.§ (4) ), 2073. (93. sz. jav. - 

1.mell. XLII. fej. 5.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 682.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc, Balla György és Szijjártó Péter képviselők, vala-
mint Kósa Lajos, dr. Pósán László, Halász János és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XI. fejezet 19. cím kiegészítését javasolják a következő új 18. alcím  felvételé-
vel:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Az állami fenntartású 33-as főút Debrecenen belüli szakaszán, 
            a Nyíl utcai állami kisajátítások megkezdése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1799. (661. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc ), 
1873. (661. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/661., 968. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 683.  Balla György, Búsi Lajos és dr. Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XI. fejezet 19. cím 27. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 72,0 /-188,0 kiad./ 
 [ 260,0] 72,0 /-188,0 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1544. (524. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 684.  Stolár Mihály, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 27. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 10,0 /-250,0 kiad./ 
 [ 260,0] 10,0 /-250,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1586. (752. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/752. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 685.  Dr. Mátrai Márta képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 27. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 60,0 /-200,0 kiad./ 
 [ 260,0] 60,0 /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1629. (317. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs ), 
1630. (317. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új9.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 686.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 27. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 110,0 /-150,0 kiad./ 
 [ 260,0] 110,0 /-150,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1463. (403. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 12.alc új3jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 687.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 27. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 80,0 /-180,0 kiad./ 
 [ 260,0] 80,0 /-180,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1505. (451. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 11jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 688.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 21. 
cím 1. alcím elhagyását javasolja:     
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  [21  Alapok támogatása] 
     [1  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap] [5 790,0]  /-5790,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677. (1349. sz. 

jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 808. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 809. (1349. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. új7.cím ), 810. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 689.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
    2  Állategészségügyi, élelmiszerellenőrzési szakigazgatási  
      intézmények [8 369,2] 13 869,2 /+5500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés [11 000,0] 5 500,0 /-5500.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1196. (1290. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1687. (1290. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 690.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 3. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  2  Szakigazgatási intézmények 
    3  Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények[4 796,8] 6 923,3 /+2126.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés [4 253,0] 2 126,5 /-2126.5 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 183. (1297. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 691.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 5. alcím 
módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
    5  Erdészeti szakigazgatási intézmények [2 482,8] 2 700,0 /+217.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés               
              3  Dologi kiadások [ 462,2] 679,4 /+217.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 745. (1286. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 692.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 5. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
    5  Erdészeti szakigazgatási intézmények [2 482,8] 3 598,5 /+1115.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [ 462,2] 1 577,9 /+1115.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1985. (970. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/970. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 693.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 2. cím 8. 
alcím elhagyását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  2  Szakigazgatási intézmények 
    [8  Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal] [ 204,2]  /-204.2 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 80,4]  /-80.4 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 25,2]  /-25.2 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 88,6]  /-88.6 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 10,0]  /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 711. (77. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 3.alc 2.jcs 4.jc ), 
1479. (77. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 1.cím új.3.alc ), 1530. (77. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 6.alc új2.jcs ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 694.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 3. cím 
módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   3  Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési  
       Intézet [9 054,0] 9 454,0 /+400,0 tám./ 



 370

          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 150,4] 5 550,4 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (63. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/63. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 695.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  4  Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás 
         intézményei [1 865,6] 4 265,6 /+2400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés [4 799,9] 2 399,9 /-2400.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 181. (1287. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 696.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   6  Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás  
      intézményei [5 628,5] 6 028,5 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 173,8] 2 543,8 /+370,0 kiad./ 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 49,0] 79,0 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1835. (1295. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 697.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  8  Agrárkutató intézetek [3 225,4] 3 428,4 /+203.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 912,9] 2 952,9 /+40.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 986,1] 999,1 /+13.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 549,4] 1 699,4 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1271. (236. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 698.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      7 Hegyközségek állami feladatainak támogatása  600,0 /+600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              5  Egyéb működési célú  támogatások, kiadások  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2066. (88. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 699.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre, Nagy Kálmán, 
Garamvölgyi György, Nógrádi László és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek  
           támogatása [ 500,0] 1 000,0 /+500.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 500,0]  /-
500.0 kiad./ 
        1 Mezőgazdasági Szövetkezetek és Termelők Országos 
         Szövetsége  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200.0 kiad./ 
        2 Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos 
            Szövetsége  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200.0 kiad./ 
        3 Hegyközségek állami feladatainak támogatása  450,0 /+450.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  450,0 /+450.0 kiad./ 
        4 Magyar Agrárkamara közfeladatainak  
            finanszírozása  150,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150.0 kiad./ 
        5 Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok 
         támogatása  150,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 469. (1291. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 700.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       9  Vízügyi feladatok támogatása [ 200,0] 1 000,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 200,0] 1 000,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1950. (969. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/969. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 701.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 
9. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      9  Vízügyi feladatok támogatása [ 200,0] 900,0 /+700.0 tám./ 
             2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 200,0] 900,0 /+700.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1407. (1294. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 702.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán, Selmeczi Gabriella, dr. Turi-Kovács Béla, 
Czerván György, dr. Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői 
Zoltán József, Járvás István és Tóth Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       10  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 
          támogatása [1 084,2] 8 000,0 /+6915,8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 084,2] 8 000,0 /+6915,8 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/962. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 703.  Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      10  Parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának 
            támogatása [1 084,2] 2 300,0 /+1215.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 084,2] 2 300,0 /+1215.8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 704.  Dr. Hargitai János, Demeter Ervin, dr. Latorcai János és Ivanics István képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      12  Hegyközségek állami feladataink támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1797. (382. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 705.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      12  Borutak állami támogatása  280,0 /+280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  280,0 /+280,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1472. (386. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 706.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei[1 200,0] 7 000,0 /+5800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 200,0] 7 000,0 /+5800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (1296. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1690. 
(1296. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 707.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      13  Osztatlan földtulajdon kimérésének költségei[1 200,0] 8 000,0 /+6800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 200,0] 8 000,0 /+6800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1667. (461. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
1991. (461. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 708.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      14 EU konform vágóhidak kialakításának támogatása  4 000,0 /+4000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  4 000,0 /+4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1723. (458. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 709.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
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képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 17. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      17  Igyál tejet program [1 900,0] 2 500,0 /+600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 900,0] 2 500,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 779. (1288. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 710.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, 
Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 20 jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      20 Szövetkezeti üzletrészek kifizetése  7 500,0 /+7500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  7 500,0 /+7500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (1292. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1562. 
(1292. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1692. (1292. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 711.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport 4. jogcím elhagyását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      2  Átmeneti támogatással megvalósuló programok 
        [4  Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér fejlesztése] [ 798,3] /-798.3 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] [1 198,7] /-1198.7 bev./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [1 997,0] /-1997.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 693. (77. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 2.cím 8.alc ), 1479. (77. 

sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 1.cím új.3.alc ), 1530. (77. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 6.alc új2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 712.  Dr. Dancsó József, Kékkői Zoltán József, dr. Ódor Ferenc és Tóth István képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím 6. jogcím-csoport módosí-
tását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      6  Méhészeti Nemzeti Program [ 477,4] 1 027,4 /+550.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 954,8] 1 504,8 /+550.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 800. (260. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 713.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 4. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      7 Fenntartható fejlődés feltételeinek kialakítása 
        1  Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program  7 500,0 /+7500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  7 500,0 /+7500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1244. (582. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/582. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 714.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 4. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      7 Lakásmaffia-ellenes program támogatása  300,0 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 730. (735. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 14.alc ), 2054. 
(735. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 715.  Lengyel Zoltán, Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői Zoltán József és Járvás 
István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 4. alcím kiegészítését 
javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      7 Nemzeti Agrár környezetvédelmi program 
            támogatása  6 000,0 /+6000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  6 000,0 /+6000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (1283. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1173. 
(1283. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1283. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 716.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
        1  Erdészeti feladatok [4 250,0] 4 350,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 250,0] 4 350,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1552. (342. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 717.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 
1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
        1  Erdészeti feladatok [4 250,0] 6 250,0 /+2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 250,0] 6 250,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 442. (1284. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 1878. 
(1284. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 718.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
        1  Erdészeti feladatok [4 250,0] 4 350,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 250,0] 4 350,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 484. (153. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 719.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 1. 
jogcím módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        1  Fejlesztési típusú támogatások [18 851,1] 23 000,0 /+4148.9 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[18 851,1] 23 000,0 /+4148.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (1289. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1684. 
(1289. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 720.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        1  Fejlesztési típusú támogatások [18 851,1] 21 451,1 /+2600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[18 851,1] 21 451,1 /+2600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (259. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1712. (259. 

sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 721.  Szabó György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. 
alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        1  Fejlesztési típusú támogatások [18 851,1] 2 448,1 /-16403.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[18 851,1] 2 448,1 /-16403.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1247. (139. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 3.jcs új8.jc. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 722.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre, Varga Mihály és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 
2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        2  Folyó kiadások és jövedelem-támogatások [107 582,2] 157 582,2 /+50000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[107 582,2]157 582,2 /+50000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2048. (1324. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 723.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 
2. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        4  Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás[4 515,0] 6 515,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 515,0] 6 515,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 783. (1285. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), 1957. (1285. 

sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 724.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        5  Jégelhárító rendszer működtetése  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1418. (249. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 725.  Szijjártó Péter, Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván 
György, dr. Szabó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 
2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        5  A 2005. év után kifizetendő nemzeti kiegészítő (úgynevezett top up) 
           támogatás  93 600,0 /+93600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  93 600,0 /+93600,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/963. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 726.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
11. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
       1  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések [8 745,6] 9 395,6 /+650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[39 355,2] 40 005,2 /+650,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. (A törvényjavaslat szerint a fenti jogcím-csoport tar-
talmazza a módosító javaslatban jelzett előirányzatot.)    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1728. (237. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 727.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
11. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
       1  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések [8 745,6] 11 745,6 /+3000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[39 355,2] 42 355,2 /+3000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. (A törvényjavaslat szerint a fenti jogcím-csoport tar-
talmazza a módosító javaslatban jelzett előirányzatot.)    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1175. (238. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 728.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 
11. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
       1  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések [8 745,6] 9 245,6 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[39 355,2] 39 855,2 /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk. (A törvényjavaslat szerint a fenti jogcím-csoport tar-
talmazza a módosító javaslatban jelzett előirányzatot.)    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 348. (240. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 729.  Lengyel Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői Zoltán József, Járvás Ist-
ván és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 11. al-
cím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
      1  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések 
        9  Korkedvezményes nyugdíjba vonulás programok kiegészítő 
            támogatása  7 000,0 /+7000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  7 000,0 /+7000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (1298. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 440. (1298. 

sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 1689. (1298. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1972. (1298. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 

5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 730.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 14. alcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     14  Fejezeti tartalék [ 300,0] 230,0 /-70,0 kiad./           
 [ 300,0] 230,0 /-70,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714. (735. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc új7.jcs ), 
2054. (735. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

 731.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [8 278,6] 7 278,6 /-1000,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítványban megjelölt forrás nem fedezi az előirányzat növelését.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2010/0. (922. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc új12.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/922. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 732.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [8 278,6] 7 778,6 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 305,6] 4 805,6 /-500.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 514. (83. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 2.jc ), 516. 
(83. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/83. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 733.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [8 278,6] 8 032,6 /-246.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 305,6] 5 059,6 /-246.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (82. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 4.jc ), 812. 
(82. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1254. (82. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 734.  Pichler Imre László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 45 310,7 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [2 436,1] 3 936,1 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 562. (99. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/99. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 735.  Pichler Imre László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 39 810,7 /-4000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [32 383,8] 28 383,8 /-4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 898. (97. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 736.  Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 320,7 /-490,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 31 893,8 /-490,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1400. (214. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 737.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 610,7 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 183,8 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 613. (215. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 738.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 481,7 /-329.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 054,8 /-329.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1362. (1023. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1023. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 739.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 506,8 /-303,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 079,9 /-303,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 601. (756. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 3.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/756. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 740.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Dobó László és Szabó Ferenc képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
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  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 44 910,7 /+1100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [32 383,8] 33 483,8 /+1100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1403. (786. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 741.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 643,7 /-167.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 216,8 /-167.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1105. (340. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 17jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 742.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 460,7 /-350.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 033,8 /-350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1803. (596. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 743.  Dr. Schvarcz Tibor és Kárpáti Zsuzsa képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 690,7 /-120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [2 436,1] 2 316,1 /-120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1536. (102. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 1.jcs ), 
1542. (102. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 744.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 410,7 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások [32 383,8] 31 983,8 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1208. (239. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új 42. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 745.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím 
módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 593,5 /-217.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés               
              3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 166,6 /-217.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 691. (1286. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 2.cím 5.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 746.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 42 310,7 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 30 883,8 /-1500,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 976. (218. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 747.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 770,7 /-40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 343,8 /-40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1042. (573. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 748.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 710,7 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 283,8 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1007. (286. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 749.  Babák Mihály és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 460,7 /-350.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 033,8 /-350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1041. (572. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/572. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 750.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 730,7 /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 303,8 /-80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 621. (527. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc új1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/527. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 751.  Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 526,7 /-284,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 099,8 /-284,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1396. (216. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 752.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. cím 
3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 690,7 /-120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 263,8 /-120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1043. (569. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/569. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 753.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 1. 
cím 3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 460,7 /-350,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 033,8 /-350,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1038. (414. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 754.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    3  HM háttérintézményei [43 810,7] 43 490,7 /-320.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 063,8 /-320.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1768. (479. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 7.cím új2.jc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 755.  Dr. Simicskó István, dr. Simon Miklós és Nyitray András képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [103 611,7] 108 111,7 /+4500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [51 283,0] 55 783,0 /+4500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 137. (754. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 420. (754. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/754. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 756.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 
2. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [103 611,7] 103 111,7 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [51 283,0] 50 783,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 954. (247. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 757.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [103 611,7] 103 111,7 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások [51 283,0] 50 783,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
1958. (442. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 758.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 1. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
     1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [103 611,7] 103 111,7 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [51 283,0] 50 783,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545. (1262. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
1291. (1262. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 759.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
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  2  Magyar Honvédség 
    1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [103 611,7] 103 111,7 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [51 283,0] 50 783,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1386. (422. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 9.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/422. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 760.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 2. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
    1  Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei [103 611,7] 103 111,7 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [51 283,0] 50 783,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 818. (395. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc 4.jcs új5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 761.  Dr. Simicskó István, Ágota Gábor és Szabó Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIII. fejezet 2. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  2  Magyar Honvédség 
    2  Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai [39 870,8] 40 370,8 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [3 774,7] 4 274,7 /+500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (788. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/788. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 762.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 3. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  3  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
     1  Katonai Felderítő Hivatal [8 362,7] 8 862,7 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 251,8] 2 751,8 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (124. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 763.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 4. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
   4  Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem [6 611,1] 7 111,1 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 282,8] 1 582,8 /+300,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 390,5] 590,5 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (125. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 764.  Dr. Simicskó István, Dobó László, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok[1 206,0] 2 206,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              6  Lakásépítés [ 206,0] 1 206,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1872. (787. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/787. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 765.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 1. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok[1 206,0] 1 706,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             5  Lakástámogatás [1 000,0] 1 500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376. (126. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/126. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 766.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 1. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       5  Központilag kezelt lakástámogatási előirányzatok[1 206,0] 1 706,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             6  Lakásépítés [ 206,0] 706,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 377. (127. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 767.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 
2. alcím 25. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       25  Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási  
             Programjához [3 048,3] 3 448,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 048,3] 3 448,3 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (64. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/64. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 768.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 37. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      37  Honvéd Művészegyütes támogatása  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379. (128. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/128. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 769.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1128. (515. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 770.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 284,6 /-160,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 2 082,8 /-160,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 541. (560. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 771.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 883,9 /-560.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 682,1 /-560.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1328. (1276. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc új6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 772.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 919,6 /-525.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 717,8 /-525.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 841. (334. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 773.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1060. (434. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új14.jcs. ), 
1938. (434. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 774.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1019. (541. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 775.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 144,6 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés           
               3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 942,8 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1246. (678. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 3.jcs 7.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/678. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 776.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 526. (624. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új9.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/624. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 777.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 924,6 /-520,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 722,8 /-520,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 990. (357. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 778.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 382,6 /-62.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 2 180,8 /-62.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1603. (568. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 779.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 709. (1288. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 17.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 780.  Babák Mihály és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 944,6 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 742,8 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 830. (571. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 781.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 970. (664. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 782.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 184,6 /-260.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 982,8 /-260.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 832. (570. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/570. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 783.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítá-
sát javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 944,6 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés               
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 742,8 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 723. (1285. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 4.jc ), 
1957. (1285. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 784.  Arnóth Sándor, Balla György, Vígh Ilona, Márton Attila, Domokos László, Var-
ga Mihály és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1377. (694. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 785.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 533. (626. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/626. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 786.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 944,6 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 742,8 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 837. (691. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új22.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/691. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 787.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 151,9 /-292.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 950,1 /-292.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1329. (1272. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím új35alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 788.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 894,6 /-550.0 tám./          
     1  Működési költségvetés             
          3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 692,8 /-550.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1158. (681. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/681. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 789.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 833. (559. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 790.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 876,6 /-568.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 674,8 /-568.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1781. (1032. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1032. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 791.  Babák Mihály és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1606. (586. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/586. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 792.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Gyapay Zoltán képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 887,6 /-557,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 685,8 /-557,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1612. (749. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 793.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 203,3 /-241.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [2 242,8] 2 001,5 /-241.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1330. (1277. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím új36.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 794.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 909,6 /-535.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 707,8 /-535.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1524. (27. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 41.jcs új2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/27. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 795.  Molnár Oszkár, Lenártek András és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 094,6 /-350.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 892,8 /-350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1591. (173. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 796.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 944,6 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 742,8 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 663. (175. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc új 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 797.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 944,6 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 742,8 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (161. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), 535. (161. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 798.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1593. (203. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 799.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 644,6 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 442,8 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1014. (186. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 800.  Dr. Dancsó József, Kékkői Zoltán József, dr. Ódor Ferenc és Tóth István képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 894,6 /-550.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 692,8 /-550.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 712. (260. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc 6.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 801.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1773. (263. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 802.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1121. (284. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
1560. (284. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 803.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 394,6 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 2 192,8 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1601. (285. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 804.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1008. (288. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 805.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 2 844,6 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 242,8] 1 642,8 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 982. (349. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 806.  Dr. Vastagh Pál képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím 
módosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat  
       Országos Hivatala [4 622,9] 4 922,9 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 686,0] 2 751,0 /+65,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 866,8] 891,8 /+25,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 527,8] 607,8 /+80,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 530,3] 660,3 /+130,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380. (140. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 807.  Pogácsás Tibor, Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       6  Társadalmi bűnmegelőzéssel összefüggő kiadások,  
          támogatások [ 300,0] 325,0 /+25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 50,0] 75,0 /+25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1889. (755. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/755. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 808.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      1  PHARE támogatásból megvalósuló programok 
        2  Kapacitás növelés a püspökszilágyi hulladéktárolóban (632.04.03)  16,0
 /+16.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés  63,7 /+63.7 bev./ 
              1  Intézményi beruházási kiadások  79,7 /+79.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677. (1349. sz. 

jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 809. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím 

), 810. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 809.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet ki-
egészítését javasolja a következő új 7. cím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  7  Országos Atomeneregia Hivatal  327,2 /+327.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés  1 424,9 /+1424.9 bev./ 
              1  Személyi juttatások  603,9 /+603.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  186,9 /+186.9 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  881,3 /+881.3 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  80,0 /+80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677. (1349. sz. 

jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 

5.alc 1.jcs új2.jc ), 810. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 810.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet ki-
egészítését javasolja a következő új 8. cím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  8  Alapok támogatása 
     1  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap  5 790,0 /+5790,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677. (1349. sz. 

jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688. (1349. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 

5.alc 1.jcs új2.jc ), 809. (1349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 811.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 377,8] 3 677,8 /-1700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 325,9] 2 325,9 /-1000.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 045,1] 745,1 /-300.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 639,4] 1 239,4 /-400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 923. (1279. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 11.alc ), 1310. 
(1279. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím új20.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 812.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
    1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium [5 377,8] 5 110,2 /-267.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 325,9] 3 058,3 /-267.6 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot is 
módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (82. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 4.jc ), 733. 
(82. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 1254. (82. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



 428

 813.  Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 6. cím módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  6  Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum [ 92,4] 212,4 /+120.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 30,5] 150,5 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1738. (675. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/675. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 814.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 16. cím módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  16  Közlekedési Múzeum [ 330,8] 710,8 /+380.0 tám./       
            2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 1,4] 381,4 /+380.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 471. (677. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/677. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 815.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      3  Rév- és kompközlekedés fejlesztése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 430. (944. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/944. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 816.  Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése, 
         célelőirányzat  20,0 /+20.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1124. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 817.  Bernáth Ildikó és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 
        2 Logisztikai központ fejlesztése  105,0 /+105.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  105,0 /+105.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1882. (617. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/617. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 818.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 
        5  Nemzetközi hajóállomás építése Esztergomban a Prímás-Szigeten 
         előkészítés  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 760. (395. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 819.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 
        5 Szegedi Regionális Logisztikai Központ építése  1 800,0 /+1800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 800,0 /+1800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 176. (448. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/448. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 820.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 11 jogcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése 
        11 Nemzetközi hajóállomás építése Esztergomban a Prímás- 
            Szigeten  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398. (398. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/398. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 821.  Dr. Fónagy János, dr. Rákos Tibor és Németh Szilárd képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5  Vasúthálózat fejlesztése  12 500,0 /+12500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  12 500,0 /+12500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 585. (941. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/941. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 822.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     8 Szeged város pályaudvar felújítása  1 800,0 /+1800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 800,0 /+1800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1187. (336. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   



 433

 
 
 823.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429. (939. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/939. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 824.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Nagykörű, Csataszög, Tiszasüly települések földgáz- 
         beruházása  300,0 /+300.0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1288. (987. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/987. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 825.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Dunakeszi körforgalmi csomópontok kialakítása  160,0 /+160.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  160,0 /+160.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (1332. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 826.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Dunakeszi szilárd útburkolat kialakítása  70,0 /+70.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70.0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatban forrásként megjelölt előirányzatot a törvényjavaslat nem tar-
talmazza, ezért azt nem vezettük fel.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 827.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése  45,0 /+45.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  45,0 /+45,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1746. (618. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/618. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 828.  Dr. Frajna Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      18 A 10-es út rekonstrukciója  5 000,0 /+5000.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1678. (447. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 829.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20 Rév- és kompközlekedés fejlesztése  35,0 /+35.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  35,0 /+35.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1309. (620. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/620. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 830.  Babák Mihály és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Szarvas belvízelvezető csatorna támogatása  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 780. (571. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/571. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 831.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Gyulaháza szennyvízelvezetésének támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1909. (410. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 832.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Kardos szennyvíz beruházás  260,0 /+260.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  260,0 /+260.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 782. (570. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/570. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 833.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Kondoros szennyvízelvezetésének támogatása  600,0 /+600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 789. (559. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 834.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Kemecse szennyvíztelep bővítése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1278. (415. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 



 439

- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 835.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Siófok város ellátatlan területeinek  
              szennyvíz-csatornázása  1 026,6 /+1026.6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 026,6 /+1026.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1965. (1240. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 836.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Siófok déli városrészén belterületi vízelvezetés  413,0 /+413,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  413,0 /+413,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1727. (674. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/674. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 837.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Csabacsűd szennyvízelvezetésének támogatása  500,0 /+500.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              4 Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 786. (691. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/691. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 838.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25  Székesfehérvár nyugati elkerülő szakasz III. ütemének 
            előkészítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397. (312. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 839.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 62-es út Seregélyest elkerülő szakaszának 
        előkészítése  240,0 /+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  240,0 /+240,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1822. (313. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 840.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Gárdony és Martonvásár között gyalogosjárda, kerékpárút 
           és gyalogátkelőhely építése  240,0 /+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  240,0 /+240,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1820. (314. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 841.  Mádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Nyíregyháza felüljáró építése  525,0 /+525.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  525,0 /+525.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 772. (334. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 842.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Észak vasúti összekötő híd rekonstrukciója 
              (Budapest)  8 000,0 /+8000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  8 000,0 /+8000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (1244. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1676. 
(1244. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 843.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        25 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései bel- és külterületi útjainak 
            teljes rekonstrukciója 1 500,0 /+1500.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás 1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 173. (400. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 844.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Budapest X. kerületben Meténg utca  
         leaszfaltozása 30,0 /+30.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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              4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1883. (517. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 845.  Szijjártó Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 M0-ás körgyűrű fejlesztése  35 000,0 /+35000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  35 000,0 /+35000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/942. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 846.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Balsa település Tisza hídja újjáépítésének előkészítése és 
            megkezdése  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (518. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/518. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 847.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Önkormányzati kerékpárutak építése, Budapest  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1874. (1246. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 848.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 446

    1  Beruházás 
      25 5-ös Metro előkészítése  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 187. (1248. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 849.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       25 Budapesti akadálymentes közlekedés fejlesztése  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (1249. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 850.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Margit-híd rekonstrukciójának támogatása  4 000,0 /+4000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  4 000,0 /+4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (1252. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1683. 
(1252. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 851.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Fővárosi kerületek tömbrehabilitációs programjának 
               támogatása  8 000,0 /+8000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  8 000,0 /+8000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (1254. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1688. 
(1254. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 852.  Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó Ist-
ván, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Moszkva tér rendezése  8 500,0 /+8500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  8 500,0 /+8500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (1265. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1685. 
(1265. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 853.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Thököly út felújítás I. ütem  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 150. (1264. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 854.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Fővárosi kerületek panelfelújítási programjának 
               támogatása  15 000,0 /+15000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  15 000,0 /+15000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 149. (1266. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 575. (1266. 

sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 855.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Koszto-
lányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Nagy Lajos király útja négysávosítása I. ütem  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (1268. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 856.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      35 Ajka-Bakonygyepesen áthaladó 8-as sz. - főúton körforgalom 
           létesítése  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1264. (1138. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 857.  Manninger Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      35  Budapesti elővárosi vasutak tömegközlekedési kapcsolatainak 
           fejlesztése  500,0 /+500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 336. (37. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/37. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 858.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      35  Pácín szennyvízelvezetésének támogatása  960,0 /+960,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  960,0 /+960,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1865. (23. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/23. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 859.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      35  Dudar község bányakárainak rehabilitációja  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2055. (213. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 860.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      35 Hangterelő fal kiépítése az M3-as autópálya Bag településen 
          áthaladó szakaszán  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1918. (220. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 861.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 35. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      35 81-es főút győri bevezető szakasz II. ütem  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1952. (506. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/506. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 862.  Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      35 Bajai Szentháromság tér felújítása  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 671. (507. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/507. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 863.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 35. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       35 4434. út Gyula-Kétegyháza közötti út felújítása  650,0 /+650.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  650,0 /+650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1751. (1031. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1031. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 864.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 36. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      36 Győri-Ménfőcsanak Hegyalja út  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1298. (558. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 865.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 36. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      36 Győr Révfalu-Viziváros útépítés és rendezés  400,0 /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1415. (549. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/549. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 866.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 36. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      36 Körforgalmi csomópont kiépítése a 30-as út Aszód-Bag 
           Domony kereszteződésben  200,0 /+200,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1912. (219. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 867.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 37. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      37 Győr Széchenyi tér út és burkolat felújítás  790,0 /+790.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  790,0 /+790.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1404. (562. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 868.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 38. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       38 Győri keleti tehermentesítő út, Tatai út 
               - Fehérvári út  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (564. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/564. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 869.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      40 Győri Tihanyi úti aluljáró  4 000,0 /+4000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  4 000,0 /+4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1697. (550. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/550. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 870.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 40. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      40 Győr Révfalu - Sziget összekötő híd  3 800,0 /+3800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3 800,0 /+3800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1722. (566. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 871.  Schmidt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      41 81. sz. gyorsforgalmi út négysávosítása Székesfehérvár  
        és Mór között  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2011. (374. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 7.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 872.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      41 4601-es sz. főút elkészítése Pusztavacs és a 405-ös sz. 
         főút között  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2013. (380. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 7.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 873.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 41. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      41 Pinnyéd-Abda-Gyirmót-Győr belterület kerékpárút  500,0 /+500.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358. (565. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/565. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 874.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      42 Győr Ifjúság körút forgalomlassító járdasziget  30,0 /+30.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1881. (563. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 875.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [ 524,1] 1 524,1 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 444,1] 1 444,1 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 431. (967. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/967. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 876.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc, Balla György és Szijjártó Péter képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását java-
solják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [ 524,1] 5 524,1 /+5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 444,1] 5 444,1 /+5000.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk a 3. kiemelt előirányzat tekintetében.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/662-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 877.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [ 524,1] 1 024,1 /+500,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1080. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 878.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [ 524,1] 2 000,0 /+1475.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 80,0] 1 555,9 /+1475.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1974. (686. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 879.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Energiafelhasználási hatékonyság javítása [ 524,1] 1 024,1 /+500.0 tám./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/7. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 880.  Újhelyi István és Vitányi Iván képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 2. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       20  Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás[ 649,4] 610,9 /-38,5 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1638. (1220. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 881.  Kósa Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 2. 
alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      20  Uránércbánya hosszú távú környezeti kárelhárítás[ 649,4] 609,4 /-40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 649,4] 609,4 /-40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 132. (1063. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 10.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1063. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 882.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [3 567,0] 9 000,0 /+5433.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 067,0] 7 500,0 /+5433.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 921. (1197. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 11.alc ), 2062. 
(1197. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 883.  Szabó György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [3 567,0] 1 067,0 /-2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 500,0] 150,0 /-350.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 067,0] 617,0 /-1450.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 000,0] 300,0 /-700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1249. (138. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 3.jcs új9.jc. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 884.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [3 567,0] 21 000,0 /+17433.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 000,0] 18 433,0 /+17433.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2069. (91. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 885.  Varga Mihály, dr. Fónagy János, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      3  Kis- és középvállalkozói célelőirányzat [3 567,0] 10 405,5 /+6838.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 067,0] 4 015,0 /+1948.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 000,0] 5 890,5 /+4890.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671. (1326. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
1988. (1326. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 886.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
3. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       5  Tőzsdei bevezetésre készülő vállalkozások  
            támogatása [ 100,0] 300,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 100,0] 300,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1265. (966. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/966. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 887.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 6 jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      6 Fürdő fejlesztése, Hajdúdorog  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1052. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 888.  Kovács Tibor, Fogarasiné Deák Valéria és Tóth Károly képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 /+5000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[41 975,7] 46 975,7 /+5000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 889.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 75 275,7 /+650.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[41 975,7] 42 625,7 /+650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1731. (329. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 890.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 75 225,7 /+600.0 tám./           
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[41 975,7] 42 575,7 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 333. (1061. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1061. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 891.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 74 745,7 /+120,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (1056. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1056. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 892.  Varga Mihály, dr. Fónagy János, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 84 625,7 /+10000.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[41 975,7] 51 975,7 /+10000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2074. (1325. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 1.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 893.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 75 125,7 /+500,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327. (1051. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1051. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 894.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 75 125,7 /+500.0 tám./           
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[41 975,7] 42 475,7 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 318. (1060. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1060. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 895.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 75 625,7 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[41 975,7] 42 975,7 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1870. (459. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 896.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 75 175,7 /+550,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (1057. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc 1.ecs 5.ke ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1057. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 897.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 84 625,7 /+10000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[33 350,0] 38 350,0 /+5000.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[41 975,7] 46 975,7 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (733. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 2242. (733. 

sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/733. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 898.  Pichler Imre László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 78 625,7 /+4000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[33 350,0] 37 350,0 /+4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 735. (97. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/97. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 899.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2  4-es főút Debrecen város elkerülő szakaszának megépítése 35-ös főút 
            Hajdúhadház között  12 000,0 /+12000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  12 000,0 /+12000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 565. (299. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/299. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 900.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 Körforgalom építése Mosonmagyaróváron  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1240. (576. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/576. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 901.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 Mosonmagyaróvárt elkerülő útszakasz építése I. ütem 1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1234. (498. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 902.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 Mosonmagyaróvár útkorszerűsítés, I. ütem  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1242. (577. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/577. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 903.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 M1 autópálya déli lecsatlakozó építése  
            Mosonmagyaróvárnál  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1243. (578. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/578. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 904.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 Mosonmagyaróvár és környéke kerékpárút fejlesztés  
      I. ütem  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1233. (580. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/580. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 905.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      3  471-es Sámsoni út korszerűsítése  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2006. (292. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 906.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      3 Szolnok-Doba közötti árvízvédelmi töltésen kiépítendő kerékpárút, 
          amelynek révén Szolnoktól Kőtelekig, illetve Tiszasűlytől Kisköréig 
          vezetne folyamatos EUROVELO út  150,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (982. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/982. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 907.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       3 42154. I. út Geszti bekötőút  95,0 /+95.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  95,0 /+95.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316. (1025. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1025. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 908.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      3 Elek - Lökösháza közötti 444. sz. közút felújítása  850,0 /+850.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  850,0 /+850.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439. (1026. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1026. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 909.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      3 A 4219-es úton lévő Fekete és Fehér körösi hidak 
              átépítése  2 200,0 /+2200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 200,0 /+2200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 197. (1027. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1027. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 910.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      3 Gyula-Sarkad-Gyente-Zsadány közötti 4219-es közút  
        felújítása  3 300,0 /+3300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  3 300,0 /+3300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198. (1028. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1028. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 911.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      4  Debrecen 2-es villamos vonal építésének  
            támogatása  8 000,0 /+8000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  8 000,0 /+8000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 567. (301. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 912.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      5  4-es számú főközlekedési út Hajdú-Bihar megyei szakaszának 
            rekonstrukciója  20 000,0 /+20000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20 000,0 /+20000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 566. (300. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/300. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 913.  Kiss Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      6 Hajdúböszörmény északi elkerülő útjának elkészítése 1 500,0 /+1500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1979. (465. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 914.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      6 89-es szombathelyi átvezető szakaszának megépítése  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1871. (474. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 915.  Dr. Hende Csaba és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      7 86-os főút négysávosítása a 84-es km szelvénytől 92,3 km  
      szelvényig , Vátig  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1171. (475. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 916.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      9 Szombathelyi kerékpárutak kiépítése, összekötése  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 648. (483. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/483. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 917.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      10 A Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. (PEMÁK Kht.) támogatása, körforgalom építésére 
4-es út és a 46102-es út csomópontjában  240,0 /+240.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  240,0 /+240.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1823. (1021. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1021. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 918.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      10 A Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. (PEMÁK Kht.) 
       támogatása - körforgalom építésére 31-es út és a 3111-es út 
      csomópontjában  60,0 /+60.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  60,0 /+60.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1315. (1022. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1022. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 919.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      12 Kétszintű kereszteződéses csomópont kialakítása a 
           szombathelyi Csaba utcai vasúti átjárónál  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 408. (480. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 920.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc, Balla György és Szijjártó Péter képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport módosítását java-
solják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat 
      1  Energiagazdálkodás [28 000,0] 48 000,0 /+20000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[28 000,0] 48 000,0 /+20000.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk a 5. kiemelt előirányzat tekintetében.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/662-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 921.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
11. alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési 
         tanácsadás [3 888,0] 2 955,0 /-933.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 888,0] 2 955,0 /-933.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 882. (1197. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 3.jcs ), 
2062. (1197. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 922.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
11. alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     11  ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési 
           tanácsadás [3 888,0] 3 693,0 /-195,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 888,0] 3 693,0 /-195,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1654. (133. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc új 21.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 923.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 11. alcím módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  ITD-H Befektetés-ösztönzési és kereskedelem-fejlesztési 
          tanácsadás [3 888,0] 3 838,0 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 888,0] 3 838,0 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811. (1279. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1310. 
(1279. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím új20.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 924.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
30. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok 
      6  Kombinált fuvarozás [ 500,0] 1 000,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 1 000,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 473. (687. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/687. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 925.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok 
      8  M9-es építése  900,0 /+900,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  900,0 /+900,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 428. (928. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/928. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 926.  Dr. Czira Szabolcs, Balogh József, dr. Fenyvesi Máté, Kékkői Zoltán József, dr. 
Simon Miklós, dr. Szentgyörgyvölgyi Péter, Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla és Vincze László 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 2. jogcím csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      2 A tanyavilág elektromos infrastruktúrájának fejlesztése, új vezetékek  
         kiépítése, a régiek felújítása  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1717. (611. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 927.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      2 49. sz. Rohod-Csengersima 2x2 sávos gyorsforgalmi út nyomvonalának 
         tervezése és a beruházás előkészítése  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300.0 kiad./ 
 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatban forrásként megjelölt előirányzatot a törvényjavaslat nem tar-
talmazza, ezért azt nem vezettük fel.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 928.  Kocsis Róbert és Márton Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Hajdúszoboszló-Nagyhegyes (3321) út felújítása  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1188. (1330. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 929.  Kocsis Róbert és Márton Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Hajdúszoboszló-Debrecen 2x2 sáv korszerűsítése 
             (1. szakasz)  2 500,0 /+2500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 500,0 /+2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1179. (1329. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 930.  Vígh Ilona és Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Karcag-Bucsa összekötő út felújítása  650,0 /+650.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  650,0 /+650,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1735. (692. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 931.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Siófok belterületi tehermentesítő út  115,0 /+115.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  115,0 /+115.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1744. (673. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/673. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 932.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Csepeli Gerinc út megépítése  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  4 000,0 /+4000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1714. (306. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 933.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3  Gubacsi Híd kiszélesítése, felújítása  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1713. (305. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 934.  Domokos László, dr. Latorcai János és Babák Mihály képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3  4641.j. út Mezőberény-Szarvas  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1734. (389. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 935.  Domokos László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 4642. j. út Gyomaendrőd - Kondoros - Nagyszénás  
           - Szentes  380,0 /+380,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  380,0 /+380,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1741. (392. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 936.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Székesfehérvárt elkerülő út építése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1946. (396. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 937.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3  4231. j. út Dévaványa-Gyomaemrőd  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1739. (390. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 938.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3  Északi Dunahíd előkészítése  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1719. (388. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 939.  Balla György, dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Szolnokot északról elkerülő út és új Tisza-híd építésének 
           megkezdése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1990. (520. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 940.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      3 Sió-híd építése  1 250,0 /+1250.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 250,0 /+1250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1969. (1243. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 941.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      4  Autóbusz rekonstrukció  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1999. (205. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 942.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      4  Autóbusz rekonstrukció  450,0 /+450.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  450,0 /+450.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1559. (619. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 943.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      5 Vasúthálózat fejlesztése, beruházás  250,0 /+250.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1468. (453. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/453. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 944.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      8 Kiskőröst elkerülő út építése  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2065. (89. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 945.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      8 Soltvadkertet elkerülő útszakasz építése  5 000,0 /+5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2070. (90. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 946.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      8 Gárdony-Velence-Martonvásárt elkerülő út építése  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1476. (397. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 947.  Domokos László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      8  A 4232. j. út Körösladány-Gyomaemrőd  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1474. (391. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 948.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      8  10-es út fejlesztése  3 600,0 /+3600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 600,0 /+3600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1721. (385. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 949.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
   38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       8 4434. út Gyula-Makó  250,0 /+250.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  250,0 /+250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1473. (1029. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1029. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   



 497

 
 
 950.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       10 Sármelléki reptér  670,0 /+670.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  670,0 /+670.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1729. (680. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/680. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 951.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10  Jászberényi elkerülő út  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1174. (233. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 952.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Szigetvártól Révfaluig tartó út további szakaszának 
            elkészítési terve  500,0 /+500.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (246. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 953.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Csongrádi elkerülő út tervezése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2002. (243. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 954.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Egyházas-Haraszti-Siklós összekötő út építése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 756. (247. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 955.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 31-es út Szolnok megyei szakaszának felújítása  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (231. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 2005. (231. 

sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 956.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 31-es út Jászapátit elkerülő szakaszának megépítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1867. (232. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 957.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Kecskeméti északi elkerülő út tervezése  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1412. (268. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 958.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Villányi elkerülő út tervezése  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477. (250. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 959.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Cece, az új 61-es 63-as közúti kereszteződésben körforgalom 
           kiépítése  120,0 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  120,0 /+120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (272. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 960.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 31-es főútvonal építésének előkészítése  3,0 /+3,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3,0 /+3,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460. (273. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 961.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Rétszilas és Sárbogárd-Sárszentmiklós között kerékpárút tervezése, 
           kiépítése  16,0 /+16,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  16,0 /+16,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1906. (276. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 962.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
     10 Szalántai elkerülő út tervezése  500,0 /+500.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 488. (258. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 963.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 311-es út felújítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395. (282. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 964.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Debreceni repülőtér fejlesztésére  4 500,0 /+4500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  4 500,0 /+4500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1716. (295. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 965.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Kecskemét-Izsáki út szélesítése  200,0 /+200.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1273. (264. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 966.  Koncz Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 37-es számú út négynyomúsításának előkészítése építési 
           engedéllyel bezárólag  300,0 /+300.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1295. (330. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 967.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Aszód és Bag között, Aszódot elkerülő közút 
           kiépítése  3 500,0 /+3500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 500,0 /+3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1680. (510. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/510. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 968.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 5. sz. főút Kiskunfélegyházától Bács-Kiskun Megye határáig 18 km  
         burkolat megerősítés  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1981. (663. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/663. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 969.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      38   Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 5. sz. főút Kiskunfélegyháza-Kecskemét 8 km burkolat 
               megerősítés  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 482. (1007. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1007. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 970.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 52. sz. út Solt, átkelési szakasz, 3 km, rehabilitáció  600,0 /+600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 781. (664. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 971.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 M5-ös autópálya Petőfiszállási Pihenőhelyről Pálosszentkúti  
        kegyhelyre időszakos lehajtó építése  87,0 /+87.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  87,0 /+87.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1283. (997. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/997. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 972.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
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      10 Szamos közi árvízapasztó és Vásárhelyi terv gyorsított 
              megvalósítása  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat az új előirányzat forrásaként olyan előirányzatot tüntet fel, melyet 
a törvényjavaslat nem tartalmaz,  így azt nem vezettük fel.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/934. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 973.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
        38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
             10  51. sz. főút, útfelújítás, Kalocsa-Dunapataj, 
                12 km.  1 500,0 /+1500 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1968. (1003. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1003. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 974.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 Körmend, a 8-as számú főközlekedési utat kiváltó új elkerülő út 
              építése  7 500,0 /+7500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  7 500,0 /+7500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1184. (1019. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1675. (1019. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1019. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 975.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11  Sárospatak tehermentesítő-elkerülő út építése  3 200,0 /+3200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 200,0 /+3200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 152. (26. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/26. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 976.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 451. út Csongrádot elkerülő déli szakaszának 
              megépítése  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 746. (218. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/218. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 977.  Pichler Imre László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Szigetvártól Révfaluig tartó út további szakaszának elkészítési 
           terve  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445. (98. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/98. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 978.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 6221 j. út körforgalomi csomópont kialakítása Baracs 
           községben  80,0 /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  80,0 /+80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1943. (347. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 979.  Lenártek András, dr. Ódor Ferenc és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Alsózsolca elkerülő útszakasz építése (I. ütem)  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1993. (166. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 980.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Baracs kerékpárút a Duna-menti kerékpárútig  210,0 /+210,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  210,0 /+210,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1762. (348. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 981.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc, dr. Hörcsik Richárd és 
Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím ki-
egészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 37-es sz. út négysávos szélesítése (I. ütem)  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1994. (167. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 982.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Baracs - Daruszentmiklós között aszfaltút építése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 805. (349. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/349. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 983.  Lenártek András, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 M26 Miskolc-Kazincbarcika közötti útszakasz előkészítő 
            munkálatai  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1995. (170. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 984.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 8614. és 8624. j. utak körforgalmú csomópontja,  
          Csepreg  180,0 /+180,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  180,0 /+180,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1936. (351. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 985.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 8624. j., 8638. j., 8639. j. önkormányzati utak korszerűsítése, 
          Csepreg  190,0 /+190,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  190,0 /+190,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1277. (352. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 986.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Celldömölk és kistérsége útfelújítás  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 667. (353. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/353. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 987.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 8713. j., 8714. j., 88117. j. utak felújítása, Vashegy - Alpokalja -  
           Adria kerékpárutak összekötése  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1335. (354. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 1.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 988.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 88. sz. főút Sárvár elkerülő szakasz építése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1191. (355. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 989.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 87. sz. főút Szombathely - Kőszeg közötti szakasz fejlesztésének 
             tervezése  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1258. (356. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/356. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 990.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 87. sz. főút négysávosítás, Szombathely  520,0 /+520,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  520,0 /+520,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 777. (357. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 991.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 86. sz. főút Szombathely - Vát közötti szakasz 
           négysávosítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 168. (358. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 992.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Szentgotthárd, Hunyadi út átépítése  90,0 /+90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  90,0 /+90,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1550. (359. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 993.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 86-87. sz. főút négysávosítás Szombathely Déli elkerülő 660,0 /+660,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
                4  Kormányzati beruházás  660,0 /+660,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1733. (360. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 994.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők, valamint Horváthné 
Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 8. sz. főút Kám - Alsóújlak korszerűsítés  700,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  700,0 /+700,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1411. (361. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/361., 365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 995.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 8708. j. Körmend - Pinkamindszent önkormányzati út  
        korszerűsítése  120,0 /+120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506. (362. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 996.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 8. sz. főút Körmend, Munkácsy M. u. jelzőlámpatelepítés 90,0 /+90,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  90,0 /+90,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1546. (363. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 997.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 8. sz. főút Körmend elkerülő szakasz  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1284. (364. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 998.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Rákoskeresztúr és Budapest sugárirányú gyorsforgalmi út  
            megépítésének tervezése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1917. (411. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 999.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 2-es számú főút Vác-Parassapuszta közötti szakaszának 
           felújítása  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1996. (152. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1000.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják 
a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 M30-as autópálya Miskolc-Kassa közötti szakaszának 
előkészítő munkálatai (I . ütem)  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1998. (172. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1001.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 M7-es autópálya zajvédőfal építésének befejezése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1895. (440. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/440. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1002.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Miskolc északi elkerülő út megépítése (II. ütem)  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1997. (156. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1003.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Told-Mezőpeterd útszakasz építése, beruházás  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (178. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1004.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
     11 Mezőpeterdet elkerülő útszakasz építése, beruházás  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (180. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/180. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1005.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Pocsaj-Létavértes közötti útszakasz rekonstrukciója  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (181. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 390. 
(181. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1006.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Püspökladányt elkerülő útszakasz építésének előkészítő 
            munkálatai  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2000. (182. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1007.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Örménykút - bekötőút folytatása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 748. (286. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/286. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1008.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Örménykút, M44-es elkerülő út Kardos csomópontját megközelítő 
           2 sávos út  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 804. (288. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/288. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1009.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Örménykút - külterületi utak  25,0 /+25,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  25,0 /+25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1907. (287. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 



 527

 
 1010.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Püspökladány és Ártánd közötti vasútszakasz 
           villamosítása  500,0 /+500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
                3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392. (183. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1011.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Bárándot elkerülő útszakasz építése, beruházás  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (184. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1012.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Furta-Zsáka-Bakonszeg-Bihartorda-Biharnagybajom útvonal 
           rekonstrukciója  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2001. (185. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1013.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Kaba - Tetétlen - Földes közötti útszakasz 
           rekonstrukciója 200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1417. (540. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1014.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Püspökladány-Báránd közötti útszakasz 
           rekonstrukciója 800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 799. (186. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1015.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 86. sz. főút meghosszabítása Lenti és Tornyiszentmiklós között, 
       csatlakozás az M70-es autóúthoz  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410. (538. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/538. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1016.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csop.  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Rétközberencs-Kékcse összekötő út  200,0 /+200.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1262. (685. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1017.  Varga Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Nagyiván településen a 33-as főúttal összekötő 3402. út 
       felújítása  650,0 /+650.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  650,0 /+650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1408. (693. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 



 531

 
 1018.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 75. sz. főút Lentit elkerülő szakasza  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1973. (539. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1019.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 33. sz. főútvonal Nádudvar-Püspökladány útszakasz 
         rekonstrukciója  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 774. (541. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/541. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1020.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 42. sz. főút Püspökladányt, Bárándot elkerülő útszakasz építésének  
           megkezdése, Püspökladány - Báránd útszakasz rekonstrukciójának  
            megkezdése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 179. (542. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1021.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 4. sz. főútvonal Püspökladány - Kaba - Hajdúszoboszló 
           közötti szakasz 
         fejlesztésének megkezdése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1193. (543. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   



 533

 
 
 1022.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Püspökladány-Hosszúhát-Sárrétudvari útszakasz 
           rekonstrukciója  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1416. (544. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1023.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Püspökladány, 42. sz. főútvonal Sárrétudvari átkelés  
          rekonstrukciója  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1280. (545. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1024.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       11 Kékcse elkerülő út építése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1951. (682. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1025.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11  Füzesgyarmat-Biharnagybajom útszakasz 
            rekonstrukciója 300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1296. (546. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/546. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1026.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 M3-as autópályát Tiszaújvárossal összekötő út 
              I. üteme  2 200,0 /+2200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 200,0 /+2200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1192. (585. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1027.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
        11 Kékcse elkerülő út építése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1951. (683. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1028.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Székesfehérvár-városi utak fejlesztése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 658. (532. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/532. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1029.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Székesfehérvár-Börgönd Repülőtér bekötő 
            út építése 26,2 /+26,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  26,2 /+26,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1891. (536. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1030.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 A 86. számú főútvonal 2x2 sávos gyorsforgalmi úttá történő 
          alakítása, illetve az érintett települések elkerülő útjainak építése 
          - első ütem  5 000,0 /+5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1707. (195. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1031.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Földutak szilárd burkolattal történő ellátása  1 380,0 /+1380,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 380,0 /+1380,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1205. (307. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1032.  Dr. Lázár János képviselő, valamint Dr. Lázár János képviselő a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 47-es főút négysávosításának III. üteme 
             és befejezése  4 000,0 /+4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  4 000,0 /+4000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1715. (310. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/310., 337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1033.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Észak-nyugati gyűjtőút építése, Sopron  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 164. (320. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1034.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Települési önkormányzatok szilárd burkolatú belterületi közutak 
           burkolat felújításának támogatása  33,0 /+33.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  33,0 /+33.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1425. (324. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1035.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Camping kialakítása Békésszentandráson  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1275. (333. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1036.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 81-es út 2x2 sávra való bővítése 2 km-es szakaszon  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1987. (338. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1037.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Szegedi Dél-Tisza híd megépítése  7 000,0 /+7000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  7 000,0 /+7000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1170. (452. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1720. (452. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1038.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram  
      11 Petneháza településen a Dózsa György utca, az Úttörő utca, a  
          Dolgozó utca, a Nyár utca és a Magyar utca leaszfaltozása 350,0 /+350.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 753. (414. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1039.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Kemecse, Nyírtúra, Kótaj, Nyírszőlős érintésével Nyíregyháza Északi  
         elkerülő útszakaszának megépítése előkészítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1914. (412. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1040.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 M43-as autóút beruházásának előkészítése  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402. (462. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1041.  Babák Mihály és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Békésszentandrási belterületi utak fejlesztése  350,0 /+350.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  350,0 /+350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 749. (572. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/572. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1042.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38   Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Kardos belterületi utak felújítása  40,0 /+40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  40,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 747. (573. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/573. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1043.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Kardos külterületi utak fejlesztése  120,0 /+120.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  120,0 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 752. (569. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/569. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1044.  Dr. Szalay Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11Vezseny község bekötőút felújítása  74,0 /+74.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  74,0 /+74.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1279. (523. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1045.  Balla György, dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Vezseny község komphoz vezető út kisajátítása  15,0 /+15.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  15,0 /+15.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1885. (522. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/522. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1046.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 Belső közlekedési gyűrű kiépítésének műszaki 
          előkészítése, Sopron  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1311. (319. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1047.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 A 8-as főút Várpalotát elkerülő szakaszának 
            kiépítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2060. (228. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1048.  Parragh Dénes és dr. Karakó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 Nyíregyháza felüljáró építése  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352. (223. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/223. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1049.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 Szegedi Nyugati feltáró út megépítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 479. (449. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/449. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1050.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 47-es út Mezőberény elkerülő I. szakasz  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474. (472. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/472. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1051.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 Sóskút-Tárnok-Százhalombatta körgyűrű 
               megépítése  1 900,0 /+1900,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 900,0 /+1900,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1182. (438. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/438. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1052.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 ) Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12  Az állami fenntartású 33-as főút Debrecenen belüli szakaszán a Nyíl 
           utcán immár több mint egy évtizede húzódó állami kisajátítások 
            megkezdése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 138. (876. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/876. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1053.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 48-as út Debrecen város területen belüli részének felújítása és 
        bővítése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 139. (879. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/879. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1054.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 Budapesti földutak megszűntetése  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 184. (1253. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1055.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      12 M5-ös autópálya Petőfiszállási állandó csomópont 
            megépítése  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1194. (1006. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1006. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1056.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
        38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
          12 Lehajtó létesítése az M0-ról a délpesti  
          Logisztikai Központ felé  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1406. (1263. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1057.  Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       13 M1-es autópálya és a 100-as számú főút közötti elkerülő út 
            megépítése, I. ütem  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (445. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 1984. 
(445. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1058.  Parragh Dénes és dr. Karakó László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      13 A Nyíregyházát elkerülő út nyugati szakaszának  
             kiépítéséhez terület-elővásárlás finanszírozása  500,0 /+500,0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (221. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1059.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      13 Szegedi Regionális Repülőtér fejlesztése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1954. (450. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1060.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38 Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      14 Herceghalom 1. számú főközlekedési út feletti felüljáró 
          megépítése  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 773. (434. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), 1938. (434. sz. 

jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1061.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. 
cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      15 Herceghalom és a vasút között zajvédő fal megépítése 100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1859. (435. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/435. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1062.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolják a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      18 Debreceni Bartók Béla út rekonstrukciója  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  800,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396. (296. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1063.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert, Arnóth Sándor, Láyer József, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészíté-
sét javasolják a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      23 Debreceni repülőtér kármentesítése, kármentesítő rendszerének 
        bővítése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1203. (293. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1064.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, Kocsis Róbert, Arnóth Sándor, Kiss 
Attila, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István, Tasó László, dr. Pósán László és Már-
ton Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészí-
tését javasolják a következő új 27. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      27 Debrecen új buszpályaudvar létesítése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1204. (298. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1065.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 39. alcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39 Hangterelő fal kiépítése az M3-as autópálya Bag településen 
          áthaladó szakaszán  20,0 /+20.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  20,0 /+20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1911. (512. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/512. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1066.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 39. alcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39 Országos vasútvonal korszerűsítési, villamosítási program 
      1  Hatvan-Salgótartján 81. számú vasúti fővonal rekonstrukciós 
         program (I. ütem)  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 423. (725. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/725. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1067.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 39. alcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 556

    39 Országos vasútvonal korszerűsítési, villamosítási program 
      1  Győr-Pápa-Celldömölk vasútvonal villamosítási munkálatainak 
          elindítása  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1190. (995. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/995. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1068.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím ki-
egészítését javasolja a következő új 40. alcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    40 Körforgalmi csomópont kiépítése a 30-as út Aszód-Bag-Domony 
            kereszteződésben  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1919. (513. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/513. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1069.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
40. alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 100,0 /-100,0 kiad./ 
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 [ 200,0] 100,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1155. (468. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új25.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1070.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 40. alcím módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 140,0 /-60.0 kiad./ 
 [ 200,0] 140,0 /-60.0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1786. (597. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 3.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/597. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1071.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XV. fejezet 25. cím 40. alcím módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 100,0 /-100,0 kiad./  
 [ 200,0] 100,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1228. (528. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/528. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1072.  Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegészítését javasolják a következő új 41. alcím  
felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41 A volt Thury laktanya négy épületét érintő rekonstrukciós  
        átalakítás, Nagykanizsa  1 274,0 /+1274.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 274,0 /+1274.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1967. (710. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1073.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 41. alcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41 Honvédségi ingatlanok átfogó országos munkahelyteremtő 
         hasznosításának támogatása  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436. (1002. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1002. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   



 559

 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1074.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 41. alcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    41 Országos vasútvonal korszerűsítési, villamosítási program 
       10 A Körmend-Zalalövő vasútvonal fejlesztése  6 000,0 /+6000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  6 000,0 /+6000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1555. (1016. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 5.cím ), 1668. 
(1016. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1016. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 1075.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő, valamint Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, 
dr. Pap János, Koncz Ferenc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 9. cím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 1. alcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  9  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi szervek 
     1  A létrehozandó felügyelőségek működési költségvetésének 
        támogatása  800,0 /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  800,0 /+800,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 393. (229. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/229., 616. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1076.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       2 Kulturális feladatfinanszírozás 
        35 Visegrád 11-es utat keresztező műtárgyak 
                átépítése  80,0 /+80.0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  80,0 /+80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1736. (980. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/980. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1077.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Fe-
renc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a követ-
kező új 2. jogcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        2  Felső Tisza vidéki árvízvédelemi rendszerek 
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            fejlesztése 3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1081. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 5.jc ), 
1093. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új14.jcs ), 1211. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új8alc. ), 1226. (940. sz. jav. - 

1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/940. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1078.  Parragh Dénes, Borkó Károly és dr. Karakó László képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 2. jogcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        2  Felső Tisza vidéki árvízvédelemi rendszerek 
              fejlesztése  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1710. (222. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1079.  Lenártek András, dr. Hörcsik Richárd és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasol-
ják a következő új 3. jogcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        3 Bodrogközi árvízvédelmi rendszer fejlesztése  716,0 /+716.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  716,0 /+716.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (164. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1080.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [8 000,0] 9 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [8 000,0] 9 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 167. (332. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/332. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1081.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Fe-
renc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [8 000,0] 14 000,0 /+6000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [8 000,0] 14 000,0 /+6000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1077. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új2.jc ), 
1093. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új14.jcs ), 1211. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új8alc. ), 1226. (940. sz. jav. - 

1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/940. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1082.  Gusztos Péter, Gulyás József és Jüttner Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [8 000,0] 9 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [8 000,0] 9 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1083.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        6 Rába vízminőség-védelmi beruházás  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1269. (191. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1084.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási 
             feladatai [1 047,5] 2 047,5 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [1 047,5] 2 047,5 /+1000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 166. (331. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1085.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási  
         feladatai [1 047,5] 2 000,0 /+952.5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [1 047,5] 2 000,0 /+952.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406. (684. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1086.  Gusztos Péter, Gulyás József és Jüttner Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási 
              feladatai [1 047,5] 3 047,5 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [1 047,5] 3 047,5 /+2000.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1136. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1087.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        8  Szentendre ipartelep töltés megerősítés  200,0 /+200,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1750. (972. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/972. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1088.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        8  Kisoroszi töltésmagasítás  70,0 /+70,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1748. (973. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/973. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1089.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Ifjúsági Sporttelep (Bregyó köz) környezetvédelmi 
            rehabilitációja  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1963. (1148. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



 568

 1090.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Székesfehérvár-Sóstó természeti környezet 
            rehabilitációja 400,0 /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1983. (1149. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1091.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10  Fertő-tó és Hanság vidéke vízminőség védelem  180,0 /+180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  180,0 /+180,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1270. (202. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   



 569

 
 
 1092.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Egyéb vízminőség-védelem 
        4  Jánossomorjai régió vízbázisvédelem  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391. (190. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1093.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Fe-
renc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      14  Vízkár elhárítás egyéb beruházásai 
        7  Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása,  
         vízpótlása 280,0 /+280,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  280,0 /+280,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1077. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új2.jc ), 
1081. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 5.jc ), 1211. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új8alc. ), 1226. (940. sz. jav. - 

1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/940. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1094.  Tóth István, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, Parragh Dénes, Gyapay Zol-
tán, dr. Illés Zoltán, Koncz Ferenc és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-csoport 7. 
jogcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      14  Vízkár elhárítás egyéb beruházásai 
        7  Duna-Tisza közi homokhátság vízvisszatartása, vízpótlása  280,0
 /+280.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  280,0 /+280.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1718. (613. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1095.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 14. jogcím-csoport 10. jog-
cím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      14  Vízkár elhárítás egyéb beruházásai 
        10  Holtág rehabilitáció  350,0 /+350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  350,0 /+350,0 kiad./    
 



 571

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1706. (211. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1096.  Varga Mihály, Búsi Lajos, Járvás István, dr. Szalay Ferenc és Balla György 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 17 jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Berekfürdő csapadékvíz-elvezetési beruházása  120,0 /+120 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4 Kormányzati beruházás  120,0 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511. (698. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/698. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1097.  Balla György, Búsi Lajos és dr. Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 17. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      17 Rákóczifalva: Fényestói belvízcsatorna kiépítése  21,0 /+21,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  21,0 /+21,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320. (525. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1098.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Esztergomi Prímás-sziget árvízvédelmi töltés és védmű építés 
          előkészítése  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1836. (537. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1099.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Esztergomi Prímás-sziget árvízvédelmi töltés és védmű 
          építés  5 000,0 /+5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  5 000,0 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1695. (514. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/514. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1100.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Bősárkány és vonzáskörzete csatornahálózat, 
            szennyvíztisztító  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 159. (196. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/196. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1101.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Városrészi ivóvízellátás kiépítés, Adony (Szőlőhegy) 250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1305. (346. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1102.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Városrészi vízellátás kiépítése, Gárdony (Csiribpuszta) 100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 505. (345. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1103.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Városrészi ivóvízellátás kiépítés, Adony  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1879. (350. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1104.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Beloiannisz belvízrendszer  25,0 /+25.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1880. (339. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1105.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Mezőfalva vízrendezése és csapadékvíz elvezetése  167,0 /+167.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  167,0 /+167.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 741. (340. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/340. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1106.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Magyaralmás felszíni csapadékvíz elvezetés  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 655. (341. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1107.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Területi vízrendezés, csapadékvíz elvezetés, Perkáta 20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1897. (344. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1108.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők, valamint Tóth István képviselő a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport kiegészítését 
javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      19  EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai 
        2  Natura 2000 hálózat működtetése  1 115,0 /+1115,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 115,0 /+1115,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1705. (226. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/226., 227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1109.  Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Ferenc, dr. Illés 
Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      21  Szennyvízelvezetési és tisztítási program [1 500,0] 3 000,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [1 500,0] 3 000,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1252. (614. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1110.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22  Szennyvízhálózat kiépítése Mérk-Vállaj-Tiborszállás 
             településeken  2 300,0 /+2300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 300,0 /+2300,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 153. (207. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/207. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1111.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22  A Kurca és vízrendszerének élővízzel való ellátása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1902. (242. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1112.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22  Szentes és térsége ivóvíz- és szennyvízrendszerének felújítása, 
           illetve kiépítése  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  5 000,0 /+5000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (245. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 2003. (245. 

sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1113.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22  Szennyvízhálózat kiépítése Nyírvasvári településen  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1256. (208. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1114.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Tisza-gát csongrádi szakaszának rekonstrukciója  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1709. (217. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1115.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Alap belvíz és csapadékvíz elvezető rendszerének 
         kiépítése  286,0 /+286,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  286,0 /+286,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1306. (271. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1116.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Cece-Vajta-Sáregres-Alap-Alsószentiván szennyvízcsatorna és 
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            szennyvíztisztító építése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1868. (274. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1117.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Aba-Kákoz Sárkeresztúr-Soponya szennyvízcsatorna és 
           szennyvíztisztító építése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (275. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1118.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Tápiószelei kisrégió szennyvízcsatorna 
            beruházása  3 100,0 /+3100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  3 100,0 /+3100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1711. (277. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1119.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Tápiószentmártoni kisrégió szennyvízcsatorna 
            beruházása  2 400,0 /+2400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 400,0 /+2400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1869. (278. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
2004. (278. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 



 584

 
 1120.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Sülysápi kisrégió szennyvízcsatorna beruházása  4 100,0 /+4100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  4 100,0 /+4100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (279. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1201. (279. 

sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1121.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Nagykátai kisrégió szennyvízcsatorna beruházása  1 100,0 /+1100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 100,0 /+1100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802. (284. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), 1560. (284. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1122.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Fertő-tavi vízi telep fejlesztése  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 165. (321. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1123.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Vámospércs és Nyírmártonfalva szennyvízcsatornázása és tisztítómű 
          építése  2 418,7 /+2418,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 418,7 /+2418,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 169. (368. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/368. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1124.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Nyíradony belvízcsatorna hálózat kiépítése  470,2 /+470,2 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  470,2 /+470,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (369. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1125.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Nyírábrány szennyvízcsatorna hálózat kiépítése  207,7 /+207,7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  207,7 /+207,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 359. (371. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/371. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1126.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Berkesz szennyvíztelepének támogatás  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1743. (407. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
1915. (407. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/407. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1127.  Zsigó Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Sükösd és Érsekcsanád közös szennyvízközmű 
               beruházás  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 177. (508. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/508. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1128.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Demecser város földútjainak leaszfaltozása és a csapadékvíz-elvezetés 
             megoldása  600,0 /+600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 769. (515. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1129.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Vasmegyer, Beszterce, Tiszatelek és Tiszarád településeken 
          szennyvíztisztító telep létesítése  230,0 /+230,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  230,0 /+230,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2058. (516. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/516. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1130.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Holt-Marcal tó kotrás, csonakázó-tó kialakítás  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1824. (557. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1131.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Keszthely Kertváros belterületi vízrendezése  767,0 /+767.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  767,0 /+767.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (709. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1132.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Holtág rehabilitáció támogatása  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1239. (579. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1133.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoprt  fel-
vételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Dunaújváros, Nagyvenyim, Mezőfalva, Baracs és Kisapostag  
         települések szennyvízcsatornázása II. ütem  200,0 /+200,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1941. (744. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1134.  Gyapay Zoltán, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22  Zirc és térsége belterületi vízrendezés  910,0 /+910,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  910,0 /+910,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1956. (750. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/750. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1135.  Dr. Bóka István, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 



 592

    1  Beruházás 
      22 Sümeg és térsége szennyvízelvezetés  1 100,0 /+1100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 100,0 /+1100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1986. (994. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/994. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1136.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Sorok-Rába mente települések (9) szennyvízkezelése és 
            tisztítása  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 156. (809. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/809. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1137.  Dr. Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Nagykörüi Medence belterületének vízrendezése  274,5 /+274.5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  274,5 /+274.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1466. (983. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/983. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1138.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, Németh 
Szilárd, dr. Kosztolányi Dénes, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Rákospatak rehabilitációja  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (1245. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1139.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Kis-Svábhegyi természetvédelmi terület fejlesztése és oktató 
           központ kialakítása  230,0 /+230.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  230,0 /+230.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2053. (1250. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1140.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Fővárosi árvízvédelmi feladatok Római Parton és Budafok- 
            Tétényben  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182. (1256. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1875. 
(1256. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1141.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Fővárosi tulajdonú zöldterületek felújítása (különösen: Károli Gáspár tér, Bocskai úti védett 
fasor)  230,0 /+230.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  230,0 /+230.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2052. (1257. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1142.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Budapesti főutak melletti zajvédelem (Hamzsabégi út,  
           M3-as bevezető szakasz, 4.sz. főút, Gyömrői út, Repülőtéri 
           gyorsforgalmi út)  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1876. (1258. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1143.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Dunakeszi vízmű kutak kiváltása  450,0 /+450.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  450,0 /+450.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (1242. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1144.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22  Gyenesdiás nagyközség belterületi vízrendezése  1 703,0 /+1703.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 703,0 /+1703.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 180. (705. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/705. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1145.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Dunakeszi hulladéklerakó helyek megszüntetése  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (1241. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1146.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       22 Az Alcsi-Holt Tiszán tervezett ivóvíz bázis feltételeinek 
            megteremtése  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 434. (988. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/988. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1147.  Erdész Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Dunakeszi város szennyvíz-közmű hálózat 
           fejlesztése  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 370. (1331. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1331. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1148.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Kiskunfélegyháza, Halesz ivóvíz ellátás I. ütem  250,0 /+250.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 437. (1004. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1004. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1149.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      23 Szennyvízhálózat kiépítése Nvírbéltek-Penészlek-Encsencs- 
              Nyírpilis-Ömböly településeken  3 200,0 /+3200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  3 200,0 /+3200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 158. (210. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1150.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      23 Hajdúhadház belvíz és csapadékvíz elvezető hálózatának 
        kiépítése  237,0 /+237,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  237,0 /+237,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 354. (367. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/367. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1151.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 23. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      23 Mezőberény szennyvízcsatorna hálózat III. üteme  200,0 /+200.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1939. (469. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1152.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 24. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      24 Köröstarcsa szennyvízcsatorna hálózat építése  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1940. (470. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/470. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1153.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Szennyvízhálózat kiépítése Nyírbogát-Kisléta 
              településeken  1 400,0 /+1400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 400,0 /+1400,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 157. (209. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1154.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert, Arnóth Sándor, Láyer József, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését 
javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      25 Szennyvíztisztító telep oxidációs tavak 
               kármentesítése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 000,0 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 163. (294. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1155.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      25 Telekgerendás-Kétsoprony hulladéklerakó telep építése 100,0 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1069. (468. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/468. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1156.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      26 Szennyvízhálózat kiépítése Püspökszilágy, Kisnémedi, 
         Galgamácsa, Vácegres és Váckisújfalu településeken  1 600,0 /+1600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 600,0 /+1600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1679. (509. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/509. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1157.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Energia Központ Kht. közhasznú feladatai  80,0 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  80,0 /+80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1702. (224. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1158.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      3  Vízkárelhárítási művek fenntartása [ 950,0] 1 500,0 /+550.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés               
              3  Dologi kiadások [ 551,4] 1 101,4 /+550.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 788. (681. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/681. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1159.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      7 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési 
         kiadások  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1241. (575. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/575. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1160.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      7 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési 
         kiadások  300,0 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1236. (574. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/574. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1161.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      11 Szigetköz térség kárainak mérséklése  500,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1238. (581. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/581. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1162.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      11 Szigetköz térség kárainak mérséklése  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1235. (584. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1163.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      11 Szigetköz térség kárainak mérséklése  300,0 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1245. (583. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1164.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 13. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      13  Védett természeti területek védettségi szintjének 
               helyreállítása  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1704. (225. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1165.  Dr. Turi-Kovács Béla képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       35  Természetvédelmi kártalanítás [ 150,0] 650,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 650,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475. (230. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/230. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1166.  Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Ferenc, dr. Illés 
Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 35. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      35  Természetvédelmi kártalanítás [ 150,0] 650,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 650,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 472. (615. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/615. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1167.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 36. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      36  Balatonnal kapcsolatos kormánydöntések  
           végrehajtása [ 811,1] 1 311,1 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 160,0] 410,0 /+250.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 651,1] 901,1 /+250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 363. (734. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1168.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 37. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       37  Hulladékkezelési- és gazdálkodási feladatok [3 374,0] 3 434,0 /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 135,0] 3 195,0 /+60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1930. (437. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1169.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-
csoport elhagyását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      [38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
              visszaigénylés kifizetése] [3 000,0]  /-3000.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [3 000,0]  /-
3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1863. (1321. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 10.cím új 7 alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1170.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
     [38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
         visszaigénylés kifizetése] [3 000,0] /-3000.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [3 000,0] /-3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1037. (452. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
1720. (452. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1171.  Dr. Hende Csaba és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      [38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
        visszaigénylés kifizetése] [3 000,0] /-3000.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [3 000,0] /-3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 915. (475. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/475. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1172.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
               visszaigénylés kifizetése] [3 000,0]  /-3000,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [3 000,0]  /-
3000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1608. (534. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1173.  Lengyel Zoltán, Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői Zoltán József és Járvás 
István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-
csoport elhagyását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
     [38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj 
           -visszaigénylés kifizetése] [3 000,0]  /-3000.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [3 000,0]  /-
3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (1283. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 715. (1283. 

sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc új7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1283. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1174.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
            kifizetése] [3 000,0]  /-3000,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [3 000,0]  /-
3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 951. (233. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/233. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1175.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
           kifizetése] [3 000,0]  /-3000,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [ 5  Egyéb működési célú támogatások,  
           kiadások] [3 000,0]  /-3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 727. (238. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 11.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1176.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
            kifizetése [3 000,0] 1 200,0 /-1800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 200,0 /-1800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1491. (707. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/707. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1177.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
           visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 1 200,0 /-1800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 200,0 /-1800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1499. (713. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1178.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
             visszaigénylés  kifizetése [3 000,0] 1 500,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 500,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 221. (878. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs új2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/878. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1179.  Kocsis Róbert és Márton Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
             kifizetése [3 000,0] 500,0 /-2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 500,0 /-2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 929. (1329. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1180.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
          kifizetése [3 000,0] 2 200,0 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 200,0 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 539. (404. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/404. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1181.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
         kifizetése [3 000,0] 500,0 /-2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 500,0 /-2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1635. (430. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 15.jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1182.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 
10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
         kifizetése [3 000,0] 1 100,0 /-1900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 100,0 /-1900,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1051. (438. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/438. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1183.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
      kifizetése [3 000,0] 1 500,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 500,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 542. (603. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/603. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1184.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
            kifizetése [3 000,0] 500,0 /-2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 500,0 /-2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974. (1019. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
1675. (1019. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1019. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1185.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
            visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1812. (981. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 7.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/981. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1186.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
             visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 652,7 /-2347,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 652,7 /-2347,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 
2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs 

), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1187.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
            kifizetése [3 000,0] 1 200,0 /-1800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 200,0 /-1800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 822. (336. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1188.  Kocsis Róbert és Márton Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
            kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 928. (1330. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1189.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
         visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 500,0 /-2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 500,0 /-2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1815. (484. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új10.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1190.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
            kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1067. (995. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új39.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/995. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1191.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
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XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
        visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 988. (355. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1192.  Steinerné Vasvári Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
          kifizetése [3 000,0] 800,0 /-2200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 800,0 /-2200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1026. (585. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1193.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
         kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1021. (543. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1194.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
            kifizetése [3 000,0] 1 800,0 /-1200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 800,0 /-1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1055. (1006. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1006. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1195.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
            kifizetése [3 000,0] 1 395,0 /-1605.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 395,0 /-1605.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1500. (1017. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 8jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1017. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1196.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács 
Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
            kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 689. (1290. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 2.cím 2.alc ), 1687. 
(1290. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1197.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
            kifizetése [3 000,0] 1 500,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 500,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1624. (1155. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1198.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
             kifizetése [3 000,0] 1 130,0 /-1870.0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 130,0 /-1870.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1780. (990. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/990. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1199.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
           kifizetése [3 000,0] 500,0 /-2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 500,0 /-2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1814. (485. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új9.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/485. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1200.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
            kifizetése [3 000,0] 1 900,0 /-1100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 900,0 /-1100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1510. (189. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1201.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
           kifizetése [3 000,0] 2 000,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 000,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 162. (279. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1120. (279. 

sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1202.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett  
              termékdíj-visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1230. (204. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1203.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert, Arnóth Sándor, Láyer József, Kiss Attila, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
          kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1063. (293. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új23.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1204.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, Kocsis Róbert, Arnóth Sándor, Kiss 
Attila, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István, Tasó László, dr. Pósán László és Már-
ton Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jog-
cím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
         visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1064. (298. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új27.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1205.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
            visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 1 500,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 500,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1031. (307. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1206.  Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
             visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 1 000,0 /-2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1225. (309. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1207.  Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a következő új 42. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      42 Rakaca-tó iszaptalanítása, iszapfogó rendszer 
           kiépítése  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386. (168. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1208.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      42 Mezőgazdasági hasznosítású termál kutak költségei  400,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  400,0 /+400,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 744. (239. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1209.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      42 Szatmár-Beregi Nemzeti Park Igazgatóság megalakításának 
              előkészületi munkálatai  800,0 /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  800,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1255. (206. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1210.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     3  Társadalmi szervezetek támogatása [ 100,0] 280,0 /+180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 280,0 /+180,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1708. (212. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1211.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Fe-
renc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVI. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 8. alcím  felvételé-
vel:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     8  Környezetvédelmi és Vízügyi Célelőirányzatok  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1077. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új2.jc ), 
1081. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 5.jc ), 1093. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új14.jcs ), 1226. (940. sz. 

jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/940. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1212.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 11. 
cím 5. alcím módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  11  Központosított bevételek 
     5  Vízkészletjárulék [11 100,0] 10 700,0 /-400,0 bev./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 21. számú mellékletét is módosítani 
szükséges.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 205. (67. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/67. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 

 1213.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
4. cím módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
   4  Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal [ 483,1] 484,6 /+1,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 58,1] 59,6 /+1,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675. (1350. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 80.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1214.  Horváth Csaba, Kékesi Tibor, Devánszkiné dr. Molnár Katalin és dr. Józsa Ist-
ván képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. alcím 4. jogcím-
csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
        4 Társasházak felújítása  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 586. (1034. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1034. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1215.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7.jogcím  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
        7  Állami támogatású Bérlakás Program  7 000,0 /+7000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  7 000,0 /+7000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (1018. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1669. 
(1018. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1018. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1216.  Varga Mihály, Mádi László, Domokos László, Tállai András és Babák Mihály 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport 
kiegészítését javasolják a következő új 7 jogcím  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
        7 Bérlakásépítési program  5 000,0 /+5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2076. (1323. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 3.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1217.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat [9 157,2] 12 157,2 /+3000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 348,0] 3 348,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2064. (1198. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1218.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 1. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      5  Turisztikai célelőirányzat [9 157,2] 9 177,2 /+20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 709,2] 5 729,2 /+20.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1924. (421. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1219.  Varga Mihály, Lasztovicza Jenő, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. alcím 5. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat [9 157,2] 17 157,2 /+8000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 709,2] 10 709,2 /+5000,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [3 100,0] 6 100,0 /+3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 584. (932. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/932. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1220.  Dr. Tompa Sándor, Nagy Jenő, Kovácsné dr. Horváth Klára és Csige Tamás 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
       5  Turisztikai célelőirányzat [9 157,2] 11 157,2 /+2000,0 tám./ 
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Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is növelni kell.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (70. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/70. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1221.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 
5. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      6 Sportesemények támogatása 
        1  Forma 1 Magyar Nagydíj támogatása  2 500,0 /+2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 500,0 /+2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 524. (84. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/84. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1222.  Varga Mihály, Lasztovicza Jenő, Domokos László és Tállai András képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Célelőirányzatok 
      6 Gyógyfürdőfejlesztés  5 000,0 /+5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2075. (938. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/938. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1223.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      6 Bosnyák téri városközpont rendezése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1976. (1267. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1224.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
      1  Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása [1 000,0] 1 500,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 170,0] 420,0 /+250.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 570,0] 820,0 /+250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 424. (732. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/732. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1225.  Lasztovicza Jenő képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       1  Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása [1 000,0] 3 000,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 570,0] 2 570,0 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1206. (309. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1226.  Szijjártó Péter, dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Fe-
renc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
          területfejlesztése [ 230,0] 1 230,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 53,0] 1 053,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1077. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új2.jc ), 
1081. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 5.jc ), 1093. (940. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új14.jcs ), 1211. (940. sz. 

jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím új8alc. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/940. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1227.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
      3  Duna-Tisza közi hátság területfejlesztési programja[ 640,0] 1 350,0 /+710.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 18,0] 218,0 /+200.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 300,0 /+150.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 430,0] 790,0 /+360.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (1001. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1001. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1228.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       4  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése [ 600,0] 700,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 450,0] 550,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1071. (528. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/528. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1229.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
      5  Kiemelt térségek területfejlesztése (Velencei-tó, Tisza-tó,  
     Dunakanyar, M 8, natúrparkok) [ 275,0] 575,0 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés            
                         5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 38,5] 338,5
 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 654. (679. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/679. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1230.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
      8  Országhatárt metsző utak felújítása, építése  2 000,0 /+2000,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1202. (204. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1231.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
      8 Rába-Rábca-Mosoni-Duna vízgyűjtő rendszerének komplex 
         rehabilitációja, fejlesztése  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 155. (187. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1232.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
      8 Örménykúti közvilágítás kiépítése  1,4 /+1.4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1,4 /+1.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456. (198. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1233.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 500,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 8 176,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 904. (580. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/580. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1234.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 000,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 7 676,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 901. (498. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/498. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1235.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 900,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 8 576,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1162. (584. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új11. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/584. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1236.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 700,0 /-300.0 tám./                    
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 8 376,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1160. (574. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új 7. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/574. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1237.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 18 150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások[7 524,0] 7 674,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 321. (328. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1238.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 500,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 8 176,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1161. (581. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új11. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/581. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1239.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 500,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 8 176,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1132. (579. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/579. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1240.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 000,0 /-1000.0 tám./ 
         2 Felhalmozási költségvetés 
          3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 7 676,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 900. (576. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/576. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1241.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 800,0 /-200.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 8 476,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1159. (575. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új 7. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/575. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1242.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
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      2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 500,0 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 8 176,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 902. (577. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/577. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1243.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 15 000,0 /-3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 5 676,0 /-3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 903. (578. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/578. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1244.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 10 500,0 /-7500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 1 176,0 /-7500,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 713. (582. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/582. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1245.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 700,0 /-300,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 8 376,0 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1163. (583. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új11. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/583. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1246.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      3  Decentralizált szakmai fejlesztési programok 
        7  Kerékpárutak fejlesztése [ 300,0] 600,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 300,0] 600,0 /+300.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 775. (678. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/678. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1247.  Szabó György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      3  Decentralizált szakmai fejlesztési programok 
        8  Agrárfejlesztési típusú támogatások  16 403,0 /+16403.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  16 403,0 /+16403.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 721. (139. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1248.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. 
cím 3. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      3  Decentralizált szakmai fejlesztési programok 
        8 Örménykút, járdahálózat kiépítése  3,0 /+3.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3,0 /+3.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455. (197. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1249.  Szabó György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 
3. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      3  Decentralizált szakmai fejlesztési programok 
        9  Kis és középvállalkozások fejlesztése  2 500,0 /+2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  350,0 /+350.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 450,0 /+1450.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  700,0 /+700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 883. (138. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 3.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1250.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVII. fejezet 6. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  6  Lakástámogatások 
     1  Egyéb lakástámogatások [201 121,2] 215 067,9 /+13946,7 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224/1. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 8 alc), 218. (652. 

sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 1.cím ), 219. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 222. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 4.jc 

), 223. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs 1.jc ), 224. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 4.alc ), 225. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. 

fej. 2.cím 12.alc ), 227. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 13.alc ), 228. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 1.jcs ), 229. (652. sz. 

jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 2.jc ), 230. (652. sz. jav. - 1.mell. VI. fej. 2.cím 14.alc 4.jcs 4.jc ), 231. (652. sz. jav. - 1.mell. VIII.fej. 

1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/652. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 1251.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 7 663,8 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 898,0] 1 848,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 522. (511. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új7.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/511. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1252.  Dr. Turi-Kovács Béla, Gyapay Zoltán, dr. Pap János, Koncz Ferenc, dr. Illés 
Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
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    1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 6 213,8 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 898,0] 398,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1109. (614. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/614. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1253.  Dr. Simon Miklós, Parragh Dénes és Tóth István képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 6 213,8 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 898,0] 398,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1332. (561. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 3.alc új6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/561. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1254.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
    1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 7 427,4 /-286.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [4 250,1] 3 963,7 /-286.4 kiad./ 
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Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (82. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 4.jc ), 733. 
(82. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 812. (82. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/82. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1255.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 6 913,8 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 898,0] 1 098,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1209. (206. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új 42. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1256.  Dr. Simon Miklós képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 6 913,8 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 898,0] 1 098,0 /-800,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1113. (208. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1257.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
    1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 7 663,8 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 898,0] 1 848,0 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1775. (266. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1258.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 7 663,8 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 898,0] 1 848,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 989. (356. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 



 656

 Indokolás: Lásd a T/11700/356. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1259.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. 
cím 2. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
    2  Külképviseletek igazgatása [26 344,7] 26 544,7 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [16 186,9] 16 256,9 /+70.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [3 313,4] 3 343,4 /+30.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [12 207,0] 12 307,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369. (1270. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1260.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 350,0 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 461,4] 311,4 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1387. (881. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új9.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 



 657

 Indokolás: Lásd a T/11700/881. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1261.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 400,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 361,4 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 635. (971. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím új25.alc ), 1289. 
(971. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/971. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1262.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1016. (685. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11j.cs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1263.  Stolár Mihály, Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 672. (751. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), 1497. 
(751. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/751. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1264.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 856. (1138. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új35.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1138. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1265.  Dr. Rákos Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 886. (966. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 5.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/966. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1266.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 306,0 /-194.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 461,4] 267,4 /-194.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1631. (1009. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 9jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1009. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1267.  Dr. Bóka István, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1356. (996. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/996. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1268.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 679. (33. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 14.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/33. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1269.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1083. (191. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új 6.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1270.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 320,0 /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 281,4 /-180,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1091. (202. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/202. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1271.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 297,0 /-203,0 tám./ 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 258,4 /-203,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 697. (236. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1272.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1331. (248. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 1.alc új12.jcs ), 
1866. (248. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1273.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 965. (264. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/264. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1274.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 314,6 /-185,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 276,0 /-185,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1344. (289. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1275.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 450,0 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 461,4] 411,4 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1035. (333. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/333. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1276.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasol-
ják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 196,7 /-303,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 158,1 /-303,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1346. (303. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1277.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 310,0 /-190,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 271,4 /-190,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 985. (352. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1278.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 834. (415. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1279.  Dr. Szalay Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 426,0 /-74,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 387,4 /-74,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1044. (523. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/523. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1280.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
       2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1023. (545. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1281.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 300,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 461,4] 261,4 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 530. (599. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új14.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/599. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1282.  Varga Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 9. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    9  Állami Protokoll kiadásai 
      2  Kormányfői Protokoll kiadásai [ 500,0] 412,0 /-88.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 461,4] 373,4 /-88.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1829. (697. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 13.alc új1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/697. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1283.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
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      6  EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi  
         Folyamat) [ 125,0] 38,0 /-87.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 38,0 /-87.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 971. (997. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/997. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1284.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       6  EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi  
        Folyamat) [ 125,0] 25,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 25,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 997. (364. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/364. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1285.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
      8 Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 80,0 /+80.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  80,0 /+80.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1286.  Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos 
Katalin, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Ré-
vész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és 
dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
15. alcím elhagyását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                kiadások] [ 190,0]  /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1623. (1255. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7.jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1287.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím elhagyását javasolja:     
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300.0 tám./ 
           [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
              kiadások] [ 190,0]  /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 554. (1012. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1012. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1288.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím elhagyását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                kiadások] [ 190,0]  /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 824. (987. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/987. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1289.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím elhagyását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
            [ 3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                  kiadások] [ 190,0]  /-190,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 635. (971. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím új25.alc ), 1261. 
(971. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/971. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1290.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. 
alcím elhagyását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300,0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
           [  3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások,  
               kiadások] [ 190,0]  /-190,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 544. (1261. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1291.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím elhagyását java-
solják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300,0 tám./ 
         [ 1  Működési költségvetés] 
            [ 3  Dologi kiadások] [ 110,0] 10,0 /-100,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások,  
               kiadások] [ 190,0]  /-190,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545. (1262. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
758. (1262. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1292.  Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos 
Katalin, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Ré-
vész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és 
dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
15. alcím elhagyását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció [ 300,0]  /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                kiadások] [ 190,0]  /-190.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556. (1260. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új 5.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1260. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1293.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
15. alcím elhagyását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110,0 kiad./ 
             [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                kiadások] [ 190,0]  /-190,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 641. (376. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/376. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1294.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 15. alcím elhagyását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [ 3  Dologi kiadások] [ 110,0] /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
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                 kiadások] [ 190,0] /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1582. (433. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/433. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1295.  Koncz Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím elhagyását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0] /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0] /-110.0 kiad./ 
                [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                kiadások] [ 190,0] /-190.0 kiad./]    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 966. (330. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/330. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1296.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím elhagyását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0] /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [ 3  Dologi kiadások] [ 110,0] /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                  kiadások] [ 190,0] /-190.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1025. (546. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/546. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1297.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím elhagyását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0] /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0] /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                   kiadások] [ 190,0] /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1802. (556. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1298.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím elhagyását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
               kiadások] [ 190,0]  /-190.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 864. (558. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 36.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1299.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím elhagyását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0] /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0] /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                kiadások] [ 190,0] /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1787. (636. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 3.alc új 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1300.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím elhagyását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0] /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
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             [ 3  Dologi kiadások] [ 110,0] /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
              kiadások] [ 190,0] /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1800. (639. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/639. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1301.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
15. alcím elhagyását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [15  Külügyi kommunikáció] [ 300,0]  /-300.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 110,0]  /-110.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                  kiadások] [ 190,0]  /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1401. (381. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1302.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Tasó László 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását java-
solják:     
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] 50,0 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 110,0] 20,0 /-90,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0] 30,0 /-160,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1541. (1310. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1303.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] 95,0 /-205.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 110,0] 10,0 /-100.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0] 85,0 /-105.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1611. (714. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/714. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1304.  Harrach Péter, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, dr. Pósán László, Tóth Fe-
renc, Pánczél Károly, Stolár Mihály, Kuzma László és Sági József képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 15. alcím módosítását javasolják:     
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] 60,0 /-240.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 110,0] 60,0 /-50.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                kiadások] [ 190,0]  /-190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1464. (867. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 13.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/867. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1305.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
15. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] 50,0 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 110,0] 30,0 /-80,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0] 20,0 /-170,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1101. (346. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új17jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1306.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] 14,0 /-286,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 110,0] 10,0 /-100,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0] 4,0 /-186,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1115. (271. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1307.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 
5. cím 15. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] 100,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 110,0] 50,0 /-60.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0] 50,0 /-140 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1514. (402. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1308.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] 95,0 /-205.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 110,0] 30,0 /-80.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0] 65,0 /-125.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 660. (428. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc 5.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/428. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1309.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 15. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Külügyi kommunikáció [ 300,0] 265,0 /-35.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 110,0] 92,5 /-17.5 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 190,0] 172,5 /-17.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 829. (620. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új20.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/620. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



 682

 1310.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVIII. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 20. alcím  felvételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20 Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat  1 750,0 /+1750.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  793,3 /+793.3 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 008,7 /+1008.7 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  2,0 /+2.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811. (1279. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 923. (1279. 

sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 11.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1279. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1311.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 23. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 670,0 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 670,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1046. (319. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1312.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 650,0 /-70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 650,0 /-70,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1380. (854. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/854. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1313.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 660,0 /-60.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 660,0 /-60.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (600. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/600. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1314.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
23. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 635,0 /-85,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 635,0 /-85,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1395. (379. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1315.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 23. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 660,0 /-60.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 660,0 /-60.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 918. (1022. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1022. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1316.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és 
Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 23. alcím mó-
dosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 697,6 /-22,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 697,6 /-22,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1340. (912. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/912. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1317.  Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 709,5 /-10,5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 709,5 /-10,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1543. (201. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1318.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 23. alcím módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 680,0 /-40.0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 680,0 /-40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1793. (634. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 2.jcs új2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/634. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1319.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Németh Zsolt 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai 
            támogatása [7 248,1] 6 998,1 /-250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 424,1] 6 174,1 /-250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1532. (1314. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1320.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai 
           támogatása [7 248,1] 6 048,1 /-1200,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is csökkenteni kell.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1325. (96. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc új 3. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1321.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Németh Zsolt 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
       1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai  
          támogatása [7 248,1] 7 188,1 /-60,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 424,1] 6 364,1 /-60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1535. (1299. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1299. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1322.  Dr. Kozma József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai  
         támogatása [7 248,1] 7 468,1 /+220.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 424,1] 6 544,1 /+120.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 600,0]  /-600.0 kiad./ 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  700,0 /+700.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1324. (137. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1323.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai 
           támogatása [7 248,1] 3 248,1 /-4000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 424,1] 2 424,1 /-4000.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1327. (1275. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc új5.jcs ), 
1686. (1275. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1324.  Dr. Kozma József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. 
cím 34. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      2  Határon túli magyarok szülőföld programjai [1 390,1] 1 670,1 /+280.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 251,1] 1 531,1 /+280.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1322. (137. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1325.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 34. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
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      3  Illyés Közalapítvány támogatása  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is meg kell határozni.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1320. (96. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/96. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1326.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      4 Ady ösztöndíj  90,0 /+90.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  90,0 /+90.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1549. (1281. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1327.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      5 Oktatás-nevelési támogatás  5 000,0 /+5000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5 000,0 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1323. (1275. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 1.jcs ), 
1686. (1275. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1328.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      6 Új Kézfogás Közalapítvány  560,7 /+560.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások  15,0 /+15.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  7,7 /+7.7 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  48,0 /+48.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  490,0 /+490.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 771. (1276. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1329.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVIII. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 35. alcím  felvételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  A szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény végrehajtásának kiadásai 
 292,7 /+292.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  292,7 /+292.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 787. (1272. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1272. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1330.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVIII. fejezet 5. cím kiegészítését javasolják a következő új 36. alcím  felvételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    36 Kisebbségi koordinációs keret  241,3 /+241.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  241,3 /+241,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 793. (1277. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet 

 1331.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 
3. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Regionális Operatív Program (ROP) 
      12  Ormánságot felzárkóztató célelőirányzat  1 200,0 /+1200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 200,0 /+1200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 14. sz. mellékletét is  módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1272. (248. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
1866. (248. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1332.  Dr. Simon Miklós, Parragh Dénes és Tóth István képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XIX. fejezet 3. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) 
      6  Biogázüzem létesítése  1 500,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 14. sz. mellékletét is  módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1253. (561. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/561. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1333.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XIX. fejezet 3. cím 5. alcím 3. jogcím-csoport 1. előirányzat-csoport módosítását javasol-
ják:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
      3  Egész életen át tartó tanulás és alkalmazkodó-képesség       támogatása - EU forrásrész 
          1  Működési költségvetés [4 969,1] 7 541,5 /+2572.4 bev./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 969,1] 7 541,5 /+2572.4 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat 14. sz. mellékletét is  módosítani 
szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1334.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 
3. cím 5. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 
       11  Aktív munkaerőpiaci politikák támogatása -  
             Hazai társfinanszírozás [ 844,3] 1 500,0 /+655,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 435,3] 6 091,0 /+655,7 kiad./ 
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Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 14. számú mellékletét is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 208. (12. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/12. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 1335.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 772,9] 2 722,9 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 523,2] 473,2 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 987. (354. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1336.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 1. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  1  Oktatási Minisztérium igazgatása 
     1  Oktatási Minisztérium igazgatása [2 772,9] 2 769,9 /-3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             3  Dologi kiadások [ 523,2] 520,2 /-3,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1777. (690. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/690. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1337.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  2  Egyetemek, főiskolák 
          1  Működési költségvetés [158 171,0] 159 881,1 /+1710.1 bev./ 
              1  Személyi juttatások [145 860,1] 146 644,0 /+783.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [46 972,6] 47 242,8 /+270.2 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [92 453,7] 93 109,7 /+656.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés [9 223,0] 9 250,0 /+27.0 bev./ 
              1  Intézményi beruházási kiadások [13 201,7] 13 218,2 /+16.5 kiad./ 
              2  Felújítás [2 122,1] 2 132,6 /+10.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (1169. sz. jav. - I.r II.fej. 3.alf. 9.§ (4) ), 1339. (1169. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 6.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1338.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  2  Egyetemek, főiskolák [158 159,3] 184 728,8 /+26569.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés [158 171,0] 148 171,0 /-10000.0 bev./ 
              1  Személyi juttatások [145 860,1] 154 611,2 /+8751.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [46 972,6] 49 791,0 /+2818.4 kiad./ 
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           2  Felhalmozási költségvetés [9 223,0] 9 023,0 /-200.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1421. (937. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 13.jcs 3.jc ), 
1465. (937. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), 2049. (937. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/937. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1339.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 6. cím elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  [6  Továbbképző intézetek] 
          [1  Működési költségvetés] [1 710,1]  /-1710.1 bev./ 
              [1  Személyi juttatások] [ 783,9]  /-783.9 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 270,2]  /-270.2 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 656,0]  /-656.0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] [ 27,0]  /-27.0 bev./ 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 16,5]  /-16.5 kiad./ 
              [2  Felújítás] [ 10,5]  /-10.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (1169. sz. jav. - I.r II.fej. 3.alf. 9.§ (4) ), 1337. (1169. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1340.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és 
Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 8. cím módosítását java-
solják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
   8  Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum [ 285,0] 307,4 /+22,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             1  Személyi juttatások [ 192,9] 200,6 /+7,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 65,7] 68,0 /+2,3 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 87,6] 100,0 /+12,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1316. (912. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/912. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1341.  Újhelyi István, dr. Szabó Zoltán és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 9. cím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  9  Kutató és szolgáltató intézetek [3 292,3] 2 721,7 /-570.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés [3 751,9] 3 609,5 /-142.4 bev./ 
              1  Személyi juttatások [2 237,1] 1 840,6 /-396.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 775,8] 646,4 /-129.4 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [2 728,7] 2 574,8 /-153.9 kiad./ 
              4  Ellátottak pénzbeli juttatásai [ 613,2] 580,0 /-33.2 kiad./ 
           2  Felhalmozási költségvetés [ 485,0] 478,0 /-7.0 bev./ 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 41,1] 34,1 /-7.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1574. (1221. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. új .7 cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1342.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Sóskúti Általános Iskola bővítése  140,0 /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  140,0 /+140,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (439. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/439. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1343.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      2 Rábapordányi Általános Iskola  tornaterem 
         beruházás  93,0 /+93.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  93,0 /+93.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 314. (193. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1344.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. 
jogcím-csoport  felvételével:     
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      2  Debreceni Epreskert utcai Általános Iskola 
                fejlesztése  185,4 /+185,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  185,4 /+185,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1274. (289. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1345.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      2 Közoktatás fejlesztési program 
        1  A dunaújvárosi József Attila Általános Iskola 240 férőhelyes 
            kollégiummá történő átalakítása  400,0 /+400,0 tám./ 
          1  Felhalmozási költségvetés 
            1  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1414. (742. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/742. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



 701

 1346.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3 Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola támogatása  303,3 /+303,3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  303,3 /+303,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1276. (303. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1347.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5.jogcím  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
        5 Sátoraljaújhelyi V. István Szakközépiskola  
              rekonstrukciója  572,0 /+572,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  572,0 /+572,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1726. (24. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1348.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
        5 Sárospataki Árpád Vezér Ginmázium és Kollégium 
           támogatása  500,0 /+500,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1747. (22. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1349.  Godó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
        13 Károly Róbert Főiskola  400,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2071. (108. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 4.cím 1.alc új 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1350.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Nyíradony Város - Tanyai Diákotthon épületének bővítése és 
         rekonstrukciója  269,0 /+269,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  269,0 /+269,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 649. (370. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1351.  Tasó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Hajdúsámson Óvoda rekonstrukció és bővítés  756,0 /+756,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  756,0 /+756,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 170. (372. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/372. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1352.  Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati iskolák fejlesztési programja 
        1  Alternatív energiaprogram részére kialakítandó új oktatási épület 
            építése, Nagykanizsa önkormányzat  1 433,0 /+1433.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 433,0 /+1433.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1960. (711. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1353.  Nógrádi László, Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati iskolák fejlesztési programja 
        1  Becsehely község iskolaépületeinek részbeni bontás utáni 
            rekonstrukciója  427,0 /+427.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  427,0 /+427.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (717. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/717. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1354.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Művészeti iskolák támogatása 
        1  Városi Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola  
           rekonstrukciós beruházása, Zalaszentgrót  741,0 /+741.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  741,0 /+741.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 418. (716. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/716. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1355.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím új 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények 
         fejlesztési programja 
        1 Magyarpolány Önkormányzat közoktatási intézménye  
             rekonstrukciója és bővítése  393,0 /+393.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
          4  Kormányzati beruházás  393,0 /+393.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 481. (992. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/992. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1356.  Dr. Bóka István, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények 
          fejlesztési programja 
        1 Balatonfüred, Eötvös Lóránd Általános Iskola bővítése a 
           FORFA épület kiváltása érdekében  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1267. (996. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/996. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1357.  Nógrádi László, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények fejlesztési 
          programja 
        1  A Zala Megyei Önkormányzat által fenntartott Móricz Zsigmond 
           Általános Iskola, Diákotthon, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon 
           bővítéses rekonstrukciója, Lenti  364,0 /+364.0 tám./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
               4  Kormányzati beruházás  364,0 /+364.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1556. (718. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/718. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1358.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények fejlesztési programja 
        1 Kiskunfélegyháza Kossuth Lajos Szakközép és Szakiskola 
            rekonstrukciója  430,0 /+430.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  430,0 /+430.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (1000. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1000. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1359.  Dr. Bóka István, Bernáth Ildikó, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       4 Önkormányzati iskolák fejlesztési programja 
        1  Veszprém Megyei Önkormányzat Balatonfűzfő Öveges 
            József Szakképzőiskola és Gimnázum 200 férőhelyes 
             kollégium építése  975,0 /+975,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  975,0 /+975,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 416. (748. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1360.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Középkerti Általános Iskola felújítása, 
         Hajdúböszörmény  650,0 /+650.0 tám./  
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  650,0 /+650.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1053. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1361.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények fejlesztési programja 
        1  Chiovini Ferenc Általános Iskola, Művészeti alapiskola rekontstrukciója, tanterem bővítés, 
aula, tornaterem építése, Besenyőszög  202,4 /+202.4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  202,4 /+202.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2057. (986. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/986. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1362.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
   4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények fejlesztési programja 
        1  Péteri, Pittner Dénes Általános Iskola bővítése  329,0 /+329.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  329,0 /+329.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 738. (1023. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1023. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1363.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények fejlesztési  
          programja 
        1  Monor, József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
            bővítése új oktatási szárny építésével  301,4 /+301.4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  301,4 /+301.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1825. (1024. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1024. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1364.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények 
         fejlesztési programja 
        1  Pápa Tarczy Lajos Általános Iskola épületrekonstrukciója 24 db 
            tanterem, 11 szakterem + aula  1 260,0 /+1260.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 260,0 /+1260.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1975. (989. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/989. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1365.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Arany János Iskola és Speciális Szakiskola infrastrukturális 
          fejlesztésének I. üteme  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1740. (530. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1366.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5  Ezredéves Készségfejlesztő óvoda, Általános Iskola és Speciális 
          Szakiskola infrastrukturális fejlesztése  720,0 /+720,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  720,0 /+720,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 652. (529. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), 1737. (529. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/529. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1367.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        8 Hernádkak Általános Iskola életveszélyes részének 
               kiváltása, bővítése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (159. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1368.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        8 Nagykereki Általános Iskola tornatermének megépítése 120,0 /+120.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388. (176. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1369.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     6 Egyéb oktatási beruházások 
        5 Rákoskeresztúri Balassi Bálint Gimnázium rekonstrukció 800,0 /+800.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 651. (408. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), 1725. (408. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1370.  Domokos László, dr. Latorcai János és Babák Mihály képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
       5 Gyomaendrődi Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola 
           támogatása  645,0 /+645.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  645,0 /+645.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1745. (399. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1371.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        5 Arany János Iskola és Speciális Szakiskola infrastruktúrális 
           fejlesztésének I. üteme  150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1730. (343. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1372.  Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        8 Edelényi Izsó Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola 
           felújítása, bővítése, sportcsarnok építése  900,0 /+900.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  900,0 /+900.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (171. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1373.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        5 Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium támogatása  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1732. (567. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1374.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        8  Ózd-Sajóvárkonyi Általános Művelődési Központ  
            általános iskolája új építés útján való kiváltása  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (165. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1375.  Kiss Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7 Középkerti Általános Iskola címzett támogatása, 
         Hajdúböszörmény  750,0 /+750.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  750,0 /+750.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404. (466. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/466. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1376.  Tirts Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7 Újpesti Bródy Imre Gimnázium és Általános Iskola támogatása, 
         Budapest  400,0 /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 400. (456. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/456. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1377.  Arnóth Sándor, Balla György, Vígh Ilona, Márton Attila, Domokos László, 
Varga Mihály és Végh László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7 jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7 Egészségügyi képzés bővítése  600,0 /+600.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              4 Kormányzati beruházás  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 784. (694. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1378.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Törökbálinti Bálint Márton Általános Iskola bővítése  150,0 /+150.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              4 Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (444. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1379.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Csőszi Általános Iskola bővítése  120,0 /+120.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  120,0 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (418. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/418. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1380.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Apáczai Csere János Iskola (Táplánszentkereszt)  
        tornaterem, tornapálya beruházás  70,0 /+70,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1312. (854. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/854. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1381.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Apáczai Csere János Iskola (Táplánszentkereszt) rekonstrukció 
  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (853. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/853. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1382.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Kistérségi igényeket kielégítő tornaterem építése 
         Kertán  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 670. (670. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/670. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1383.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Győri Evangélikus Általános Iskola tornaterem 
          beruházás  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 645. (555. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1384.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Siófoki kollégium-bővítés  534,0 /+534.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  534,0 /+534.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1752. (1152. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1385.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Herceghalmi Általános Iskola, óvoda bővítése  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 650. (436. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   



 722

 
 Indokolás: Lásd a T/11700/436. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1386.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     9 Seregélyesi Mezőgazdasági Gépész Szakképző Iskola  
        fejlesztése, bővítése  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 759. (422. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/422. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1387.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Eötvös utcai Általános Iskola felújítása Debrecenben  150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1260. (881. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/881. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1388.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Önálló Városi Logopédiai Intézet létesítése 
         Debrecenben  150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 330. (1137. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1137. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1389.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 Debreceni Hatvani I. Kollégium fejlesztése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1962. (880. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/880. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1390.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      10 A Berzsenyi Dániel Főiskola kollégium felújítása,  
        vásárlása  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 646. (803. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/803. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1391.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      11 A Berzsenyi Dániel Főiskola A/A minősítésű fejlesztési  
       tervének megfelelően főiskolai könyvtár építése  800,0 /+800.0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (804. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/804. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1392.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     11 Tárnoki Rákóczi Ferenc Általános Iskola fejlesztése, bővítése 140,0 /+140.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  140,0 /+140.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1763. (443. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1393.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      12 Kossuth Lajos Általános Iskola (Egyházasrádóc) 
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           rekonstrukció  80,0 /+80.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  80,0 /+80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1860. (805. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/805. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1394.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      12 Bartók Béla Zeneiskola korszerűsítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1563. (855. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/855. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1395.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Ócsa Halászy Károly Általános Iskola tetőtér  
      beépítése  85,0 /+85,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  85,0 /+85,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1314. (379. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/379. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1396.  Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13  Nagykőrös Ádám László középiskola és szakiskola bővítése és 
              tornaterem éptése  284,0 /+284,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  284,0 /+284,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 751. (216. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1397.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 13 jogcím-csopoprt  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      13 Nagysándor József Általános Iskola felújítása 
       Debrecenben  567,0 /+567.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  567,0 /+567.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 195. (1336. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1336. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1398.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Újkerti Nevelés-Oktatási Központ Általános Iskola, 
           Diákotthon és Óvoda felújítása Debrecenben  600,0 /+600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (1337. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1399.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Bárczi Gusztáv Iskola felújítása, Debrecen  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (1153. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1153. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1400.  Dr. Czira Szabolcs képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      14  Kossuth Laios általános iskola bővítése  490,0 /+490,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  490,0 /+490,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 736. (214. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1401.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      14 Ócsa Bólyai János Gimnázium felújítása  250,0 /+250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1301. (381. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/381. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1402.  Molnár Oszkár és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Edelényi Egészségügyi Intézmény felújítása és 
          bővítése  390,0 /+390.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  390,0 /+390.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 340. (169. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/169. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1403.  Dr. Simicskó István, Nyitray András, Dobó László és Szabó Ferenc képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 20. jogcím-csoport elhagyását ja-
vasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      [20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése] [1 100,0] /-1100.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [ 1  Személyi juttatások] [ 100,0] /-100.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 32,0] /-32.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 968,0] /-968.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 740. (786. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/786. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1404.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      [21  Oktatási infokommunikációs technológia] [ 790,0]  /-790.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 90,0]  /-90.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások]  [ 700,0]  /-700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 867. (562. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új37.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/562. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1405.  Tirts Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. 
alcím 21. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      [21  Oktatási infokommunikációs technológia]  [ 790,0] /-790.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások]  [ 90,0] /-90.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                   kiadások]  [ 700,0] /-700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1758. (454. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/454. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1406.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 290,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1056. (1263. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1407.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 
21. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 90,0 /-700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 90,0] 40,0 /-50.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 50,0 /-650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 701. (1294. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1294. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1408.  Varga Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
4. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 140,0 /-650.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 90,0] 40,0 /-50.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 100,0 /-600.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1017. (693. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1409.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 740,0 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 90,0] 40,0 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1784. (976. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/976. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1410.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 34,0 /-756.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [ 90,0] 34,0 /-56.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
             kiadások] [ 700,0]  /-700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1523. (25. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 41.jcs új2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1411.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők, valamint Horváthné 
Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 90,0 /-700,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                kiadások] [ 700,0]  /-700,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 994. (361. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/361., 365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1412.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 4. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       26  SuliNova Kht. támogatása [ 400,0] 350,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 350,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 957. (268. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/268. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1413.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
4. alcím 26. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       26  SuliNova Kht. támogatása [ 400,0] 350,0 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 350,0 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1588. (535. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1414.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
         működtetése] [ 400,0]  /-400.0 tám./ 
              [1  Személyi juttatások] [ 303,0]  /-303.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 97,0]  /-97.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1345. (742. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/742. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1415.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
             működtetése] [ 400,0]  /-400.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 303,0]  /-303.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 97,0]  /-97.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 865. (549. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 36.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/549. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1416.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
5. alcím 34. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      [34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
             működtetése] [ 400,0]  /-400.0 tám./ 
         [ 1  Működési költségvetés] 
             [ 1  Személyi juttatások] [ 303,0]  /-303.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 97,0]  /-97.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1022. (544. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1417.  Arnóth Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
           működtetése [ 400,0]   200,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 303,0]   153,0 /-150.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 97,0]   47,0 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1013. (540. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1418.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 7. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      4  Etnikai kisebbségi feladatok támogatása 
         2  Hálózati szolgáltató rendszer működtetése [ 148,0] 48,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 145,6] 45,6 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 724. (249. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs új5jc. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/249. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1419.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      10  Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht.  
           támogatása [ 150,0] 242,0 /+92.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 242,0 /+92.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1171. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1420.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 10. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       10  Zánka Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. 
             támogatása [ 150,0] 242,0 /+92,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 242,0 /+92,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1922. (1201. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1421.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 13. jogcím-
csoport 3. jogcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      13  Határon túli feladatok támogatása 
        3  Határon túli magyar felsőoktatás támogatása [ 170,0] 1 894,0 /+1724.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 7,0] 17,2 /+10.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 2,2] 6,2 /+4.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 2,5] 33,0 /+30.5 kiad./ 
            2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  2,6 /+2.6 kiad./ 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 835,0 /+1835.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1338. (937. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 1465. (937. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), 2049. (937. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/937. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1422.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      14 Mátészalkai Déri Miksa Szakközépiskola és Szakiskola 
          bővítése és teljes rekonstrukciójának folytatása  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat az új előirányzat forrásaként a törvényjavaslatban nem szereplő 
előirányzatot tüntet fel, így azt nem vezettük fel.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/935. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1423.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      14  OM belső informatika fejlesztése [ 50,0]   10,0 /-40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0]   10,0 /-40.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 549. (553. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új10.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/553. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1424.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. 
alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      14  OM belső informatika fejlesztése [ 50,0] 25,0 /-25.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 25,0 /-25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1502. (1020. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1020. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1425.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      14  OM belső informatika fejlesztése [ 50,0] 17,0 /-33.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 17,0 /-33.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1034. (324. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1426.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
       14  OM belső informatika fejlesztése [ 50,0] 15,0 /-35,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 15,0 /-35,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1771. (269. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1427.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 7. alcím 14. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      14  OM belső informatika fejlesztése [ 50,0] 25,0 /-25.0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 25,0 /-25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1843. (1316. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1428.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 10. alcím 56. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      56  Intézményfenntartó alapítványok támogatása [ 500,0] 475,0 /-25.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 475,0 /-25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1636. (431. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 16.jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1429.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím 56. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
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       56  [Intézményfenntartó alapítványok támogatása]  
           Osztrák-Magyar Akció Alapítvány [ 500,0] 40,0 /-460,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 40,0 /-460,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 
1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1430.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím 57. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
       57  [Szakmai feladatot ellátó alapítványok támogatása]   
      Nemzetközi Pető András Közalapítvány [ 400,0] 330,0 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 330,0 /-70,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 
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sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1431.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím 58. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
       58  [Kétoldalú feladatokat ellátó alapítványok támogatása] 
          Autizmus Alapítvány [ 160,0] 50,0 /-110,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 160,0] 50,0 /-110,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1432.  Németh Zsolt és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím 59. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      [59  Határon túli magyarságot támogató alapítványok] [ 730,0] /-730.0 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
             [ 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 730,0] /-730.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1440. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1453. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1455. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1457. (1280. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1461. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1693. (1280. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1433.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 10. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      59  Határon túli magyarságot támogató alapítványok[ 730,0] 1 500,0 /+770.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 730,0] 1 500,0 /+770.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (1199. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1434.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím 59. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
       59  [Határon túli magyarságot támogató alapítványok] 
          Közoktatási Modernizációs Közalapítvány [ 730,0] 250,0 /-480,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 730,0] 250,0 /-480,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1435.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány  200,0 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1436.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 61. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    10  Alapítványok támogatása 
      61  Magyar-Amerikai Fulbright Alapítvány  40,0 /+40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  40,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1437.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 62. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      62  Esélyt a Tanulásra Közalapítvány  400,0 /+400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 
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XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1438.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 63. jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      63  Magyar-Francia Ifjusági Alapítvány  40,0 /+40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  40,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1439.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 64 jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      64  Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért 
            Országos Közalapítvány  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1440.  Németh Zsolt és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 65.  jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      65  Határon Túli  Magyar Oktatásért Apáczai 
           Közalapítvány  350,0 /+350.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  350,0 /+350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1432. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
1453. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1455. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1457. (1280. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1461. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1693. (1280. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1441.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 65.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      65  Határon Túli  Magyar Oktatásért Apáczai 
           Közalapítvány  350,0 /+350.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  350,0 /+350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 
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XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1442.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 66.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      66  Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű 
            Egyetemért  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1443.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 67.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      67  Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány  50,0 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1444. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1444.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
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XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 68.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      68  Felfalusi Kovács Antal Alapítvány  0,3 /+0.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  0,3 /+0.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1445. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1445.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 69.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      69  Kodály Zoltán Művészeti Iskola Alapítvány  0,3 /+0.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  0,3 /+0.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 
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1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1446.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 70.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      70  András Alapítvány  0,4 /+0.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  0,4 /+0.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1447.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 71.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      71  Dr. Palló Imre Alapítvány  0,3 /+0,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  0,3 /+0,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1448.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 72.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      72  Orbán Balázs Alapítvány  0,3 /+0,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  0,3 /+0,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1449.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 73.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      73  Hébe Alapítvány  0,3 /+0,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  0,3 /+0,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1450.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 74.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      74  Gombaszög Fejlődéséért Alapítvány  0,3 /+0,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  0,3 /+0,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 
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jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1451.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 75.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      75  Tehetség és Szorgalom Alapítvány  0,3 /+0,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  0,3 /+0,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 
1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1452.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 76.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      76  Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány  35,0 /+35,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  35,0 /+35,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 
1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 1454. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1453.  Németh Zsolt és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 76.  jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    10  Alapítványok támogatása 
      76  Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány  35,0 /+35.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  35,0 /+35.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1432. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
1440. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1455. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1457. 
(1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1461. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1693. (1280. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1454.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 77.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      77  Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány  120,0 /+120,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  120,0 /+120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 
1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1456. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1455.  Németh Zsolt és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 77.  jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kzelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      77  Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány  120,0 /+120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  120,0 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1432. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
1440. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1453. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1457. 
(1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1461. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1693. (1280. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1456.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 78.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      78  Selye János Egyetemért Alapítvány  870,0 /+870,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  870,0 /+870,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 
1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1457.  Németh Zsolt és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 78.  jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      78  Selye János Egyetemért Alapítvány  870,0 /+870.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  870,0 /+870.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1432. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
1440. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1453. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1455. 
(1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1461. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1693. (1280. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1458.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 79.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      79  Tempus Közalapítvány  560,0 /+560,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  560,0 /+560,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 
1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1459.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 80.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      80  SOL (Hungary) Alapítvány  2,5 /+2,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2,5 /+2,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 
1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1460.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 81.  jogcím-csoport  felvéte-
lével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      81  Bocskai István Alapítvány  11,0 /+11,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  11,0 /+11,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
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1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 
1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1681. (921. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 

37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1461.  Németh Zsolt és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 81.  jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      81  Bocskai István Alapítvány  30,0 /+30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1432. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
1440. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1453. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1455. 
(1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1457. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1693. (1280. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1462.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 12. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
      2  Egyéb intézményi felújítási programok [ 50,0] 150,0 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás [ 50,0] 150,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2014. (882. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 7.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/882. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1463.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 12. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Felújítások központi támogatása 
      2  Egyéb intézményi felújítási programok 
        3  Székely településen tornaterem felújítása  150,0 /+150.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 686. (403. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/403. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1464.  Harrach Péter, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, dr. Pósán László, Tóth Fe-
renc, Pánczél Károly, Stolár Mihály, Kuzma László és Sági József képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 13. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Egyéb fejlesztési támogatás 
       1  Egyházi felsőoktatási intézmények felújítási, fejlesztési programja[ 120,0] 360,0
 /+240,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             7  Egyéb beruházások és fejlesztési támogatások[ 120,0] 360,0 /+240,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1304. (867. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/867. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1465.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 19. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Kutatás-fejlesztés támogatása 
      2  Felsőoktatási kutatási program [ 306,1] 437,9 /+131.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 90,0] 98,9 /+8.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 28,8] 31,7 /+2.9 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 147,3] 207,3 /+60.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 40,0] 70,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1338. (937. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 1421. (937. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 13.jcs 3.jc ), 2049. (937. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/937. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1466.  Dr. Szalay Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 125,5 /-274,5 kiad./ 
 [ 400,0] 125,5 /-274,5 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1137. (983. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/983. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1467.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 
30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  . 
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 100,0 /-300,0 kiad./ 
 [ 400,0] 100,0 /-300,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 537. (194. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1468.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 150,0 /-250,0 kiad./   
 [ 400,0] 150,0 /-250,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 943. (453. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/453. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1469.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 150,0 /-250,0 kiad./ 
 [ 400,0] 150,0 /-250,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1806. (740. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1470.  Dr. Hende Csaba és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:     
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XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 100,0 /-300,0 kiad./ 
 [ 400,0] 100,0 /-300,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 629. (476. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/476. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1471.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 155,0 /-245,0 kiad./ 
 [ 400,0] 155,0 /-245,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 603. (641. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 4.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/641. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1472.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 120,0 /-280,0 kiad./  
 [ 400,0] 120,0 /-280,0 tám./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 705. (386. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1473.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 150,0 /-250,0 kiad./ 
 [ 400,0] 150,0 /-250,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 949. (1029. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új8jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1029. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1474.  Domokos László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 100,0 /-300,0 kiad./  
 [ 400,0] 100,0 /-300,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 947. (391. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/391. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1475.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XX. fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 280,0 /-120,0 kiad./  
 [ 400,0] 280,0 /-120,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 546. (598. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új9.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/598. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1476.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 100,0 /-300,0 kiad./ 
 [ 400,0] 100,0 /-300,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 946. (397. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/397. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1477.  Dr. Mátrai Márta képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 100,0 /-300,0 kiad./ 
 [ 400,0] 100,0 /-300,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1511. (316. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXI.  EGÉSZSÉGÜGYI fejezet 

 1478.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
    1  EüM Központi Igazgatás [3 784,0] 2 971,8 /-812.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 376,8] 1 898,6 /-478.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 730,1] 580,6 /-149.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 700,8]   516,3 /-184.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1767. (657. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/657. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1479.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 1. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 3. alcím  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Egészségügyi Minisztérium igazgatása 
    3  Magyar Élelmiszer-biztonsági Hivatal  204,2 /+204.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatás  80,4 /+80.4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  25,2 /+25.2 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  88,6 /+88.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  100,0 /+100. kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 693. (77. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 2.cím 8.alc ), 711. (77. sz. 

jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 3.alc 2.jcs 4.jc ), 1530. (77. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 6.alc új2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1480.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
2. cím módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat[23 991,5] 27 325,5 /+3334,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 209. (15. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/15. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1481.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  5  Országos Mentőszolgálat  2 324,3 /+2324.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [13 826,2] 15 220,7 /+1394.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [4 713,7] 5 193,5 /+479.8 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [4 302,2] 4 752,2 /+450.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 186. (1302. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1482.  Dr. Kelemen András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
5. cím módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  5  Országos Mentőszolgálat 
          1  Működési költségvetés [23 143,9] 41 143,9 /+18000.0 bev./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 210. (16. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/16. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1483.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 7. cím módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  7  Országos Vérellátó Szolgálat [3 341,4] 3 476,4 /+135.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 985,7] 4 026,2 /+40.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 342,4] 1 355,9 /+13.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [6 117,4] 6 198,4 /+81.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 324. (1313. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1484.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó 
Györgyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. 
Tittmann János és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím kiegészítését javasolják:     
 
„1. A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 1. számú mellékletének 
XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezetében a Fejezeti kezelésű előirányzatok között önálló elői-
rányzatként szükséges megjelentetni a tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási kü-
lönbségek kiegyenlítésére, a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellá-
tási feladatai megszervezésének segítésére szolgáló Praxisalapot 100 millió Ft kiadási összeggel.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 107. (1129. sz. jav. - IV.r új100.§ (10) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1485.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     6 Szent János Kórház rekonstrukciója  800,0 /+800.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1971. (384. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1486.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Fejér Megyei Szent György Kórház V. ütemének 
        folytatása  320,0 /+320.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  320,0 /+320.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1910. (547. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/547. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1487.  Varga Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Kátai Gábor Kórház II. ütemének 1. éve  140,0 /+140,0 tám./ 
          1   Felhalmozási költségvetés 
            1  Kormányzati beruházás  140,0 /+140,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 497. (695. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/695. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 

- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1488.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Ajka városában 40 férőhelyes idősek otthona 
         kialakítása  150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 499. (1139. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1139. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1489.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8  Kecskeméti SZTK rekonstrukciójának folytatása  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1798. (270. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1490.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Tápiószelei mentőállomás kialakítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 130. (281. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 5.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1491.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Keszthely, városi kórház rekonstrukciójának 
        III. üteme  1800,0 /+1800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 800,0 /+1800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1176. (707. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/707. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1492.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Csepeli mentőállomás támogatása  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 503. (304. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1493.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     8 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Gyermekosztályának 
        felújítása, Kecskemét  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 644. (265. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1494.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Szülészet- 
         Nőgyógvászati osztály felújítása, Kecskemét  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 647. (262. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/262. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1495.  Schmidt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Mór város kórházának rekonstrukciója  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480. (373. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1496.  Szabó István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8 jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Mátészalkai területi kórház rekonstrukciója  1 100,0 /+1100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 100,0 /+1100.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat az új előirányzat forrásaként a törvényjavaslatban nem szereplő 
előirányzatot tüntet fel, így azt nem vezettük fel.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/936. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1497.  Stolár Mihály, Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8  Ajka Magyar Imre Kórház rekonstrukciója  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 672. (751. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), 1263. 
(751. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/751. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1498.  Bernáth Ildikó, Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Veszprém megyei Önkormányzat Tüdőgyógyintézet Farkasgyepű  
        rekonstrukciójának II. üteme  1 071,0 /+1071,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 071,0 /+1071,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2007. (746. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/746. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1499.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Zala megyei kórház (kardiológiai centrum, onkológia stb.) épületének 
         rekonstrukciója, Zala Megyei Önkormányzat  1 800,0 /+1800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 800,0 /+1800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1177. (713. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1500.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Batthány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet 
         rekonstrukciója, Körmend  1 605,0 /+1605.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 



 788

              4  Kormányzati beruházás  1 605,0 /+1605.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1195. (1017. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1017. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1501.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       8 Pápa Város Önkormányzat Gróf Eszterházy Kórház Szakambulancia 
           beruházási koncepciója (új hotelszárny törzsép. rekonstrukció, fűtés 
                korszerűsítés)  4 208,0 /+4208.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  4 208,0 /+4208.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1672. (991. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/991. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1502.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
       8 Őriszentpéter, új mentőállomás építése  25,0 /+25.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1424. (1020. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1020. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1503.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Járóbeteg-ellátás fejlesztése (Szombathelyi SZTK áthelyezése) 1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407. (486. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/486. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1504.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      11 Egyéb beruházások  50,0 /+50 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi, felhalmozási kiadások  50,0 /+50 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 668. (423. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/423. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1505.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      11 Egyéb beruházások  180,0 /+180.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  180,0 /+180.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 687. (451. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/451. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1506.  Balla György, dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      12 Tiszajenő község általános iskolájában orvosi szoba kialakítása 3,0 /+3.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3,0 /+3.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (519. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1507.  Dr. Répássy Róbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16  Miskolci Önkormányzat „Őszi Napsugár Otthon” rekonstrukciója540,0 /+540,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  540,0 /+540,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (158. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1508.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Diósgyőri Kórház rekonstrukciója  1 600,0 /+1600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 600,0 /+1600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 341. (160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 478. 
(160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 486. (160. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1509.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 B-A-Z Megyei Kórház rekonstrukciója  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 342. (163. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 465. 
(163. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/163. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1510.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Csornai Margit Kórház rekonstrukciója  1 100,0 /+1100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 100,0 /+1100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1200. (189. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1511.  Dr. Mátrai Márta képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16  Soproni mentőállomás létesítése  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1477. (316. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1512.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Siófoki kórház-rekonstrukció  3 343,0 /+3343.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 343,0 /+3343.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 171. (587. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/587. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1513.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Vaja településen egészségügyi kombinát  280,0 /+280.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  280,0 /+280.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1920. (401. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1514.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Őr településen Idősek Otthona tetőterének beépítése  200,0 /+200.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1307. (402. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1515.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       16 Berkeszi orvosi rendelő felújítás  100,0 /+100.0 tám./ 
          2 Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1742. (409. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/409. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1516.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     16 Pécsi Tudományegyetem 400 ágyas Klinikájának felújítása 150,0 /+150.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326. (424. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/424. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1517.  Dr. Szalay Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 16. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16  Szolnoki MÁV Kórház rekonstrukciója  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1964. (526. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1518.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Siófoki Fürdőház és Gyógyközpont támogatása  742,0 /+742.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  742,0 /+742.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1970. (1151. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1519.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
     17 Fejér Megyei Szent György Kórház Továbbképző-Módszertani  
        Központjának kialakítása  200,0 /+200.00 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2050. (420. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/420. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1520.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      18 Móri Önkormányzati Kórház rekonstrukciója  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (426. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 1978. 
(426. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/426. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1521.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      10  Egészségügyi modernizációs feladatok [2 029,3] 2 034,3 /+5.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 370,0] 375,0 /+5.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1898. (429. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1522.  Fülöp István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
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      10  Egészségügyi modernizációs feladatok [2 029,3] 2 879,3 /+850.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 363,0] 1 213,0 /+850.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1125. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1523.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      41  Központi intézmények felújítása 
        2  Sátoraljaújhely (Köveshegy) Egyesített Szociális Intézmény 
             Időskorúak Otthona felújítása  756,0 /+756,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            2  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  756,0 /+756,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1410. (25. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/25. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1524.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével:     
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      41  Központi intézmények felújítása 
        2  Sátoraljaújhelyi Erzsébet kórház felújítása és bővítése 535,0 /+535,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            2  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  535,0 /+535,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 794. (27. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/27. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1525.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím 41. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      41  Központi intézmények felújítása 
        2  Kemecsei mentőállomás felújítása és bővítése  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (416. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1526.  Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 71. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      71  Népegészségügyi program [ 927,0] 627,0 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [ 756,0] 456,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (72. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc ), 
1837. (72. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1527.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István, Varga Mihály, 
Domokos László és Tállai András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 
10. cím 2. alcím 71. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      71  Népegészségügyi program [ 927,0] 5 927,0 /+5000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 107,0] 1 123,2 /+1016.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 34,0] 356,8 /+322.8 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 756,0] 4 417,0 /+3661.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 587. (1322. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 1955. 
(1322. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1528.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 75. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      75 Egészségügyi gép-műszer beszerzési programok  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 485. (174. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/174. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1529.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Szijjártó Péter 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 76. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      76  Ápolói hűségjutalom bevezetése  15 000,0 /+15000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  15 000,0 /+15000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/961. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1530.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
     2 Átmeneti támogatással megvalósuló programok 
        1  Az élelmiszerbiztonsági intézményi háttér 
           fejlesztése  798,3 /+798.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés  1 198,7 /+1198.7 bev./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 997,0 /+1997.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 693. (77. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 2.cím 8.alc ), 711. (77. sz. 

jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 3.alc 2.jcs 4.jc ), 1479. (77. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 1.cím új.3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/77. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1531.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. alcím 1. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
      1  Magyar Koraszülött Mentők Közalapítvány 
         támogatása [ 300,0] 350,0 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 350,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 674. (1305. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1532.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Németh Zsolt 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
      2  Segítő Jobb Alapítvánv támogatása  250,0 /+250.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  250,0 /+250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1319. (1314. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1533.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 16. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
       3  Gézengúz Alapítvány támogatása [ 10,0] 25,0 /+15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 10,0] 25,0 /+15,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2321. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 
2325. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2327. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1534.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. alcím 3. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
       3  Gézengúz Alapítvány támogatása [ 10,0] 21,0 /+11,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 10,0] 21,0 /+11,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1886. (1301. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1535.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Németh Zsolt 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 



 806

  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
      8  Mocsári Lajos Alapítvány támogatása  60,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  60,0 /+60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1321. (1299. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1299. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1536.  Dr. Schvarcz Tibor és Kárpáti Zsuzsa képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       1  Magyar Orvosi Kamara támogatása [ 130,0] 100,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 130,0] 100,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 743. (102. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), 1542. 
(102. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 10.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1537.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 1. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       1  Magyar Orvosi Kamara támogatása [ 130,0] 215,0 /+85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 130,0] 215,0 /+85,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1927. (1308. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1538.  Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. 
cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
       2  Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása [ 50,0] 60,0 /+10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 50,0] 60,0 /+10,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1215. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1539.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
      2  Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása [ 50,0] 85,0 /+35.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 50,0] 85,0 /+35.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 124. (1307. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1307. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1540.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 
20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
      4  Magyar Máltai Szeretetszolgálat  150,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496. (315. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1541.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Tasó László 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 100,0] 350,0 /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 350,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1302. (1310. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1310. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1542.  Dr. Schvarcz Tibor és Kárpáti Zsuzsa képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       10  Magyar Vöröskereszt támogatása [ 100,0] 250,0 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 250,0 /+150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 743. (102. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), 1536. 
(102. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/102. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1543.  Dr. Szentgyörgyvölgyi Péter képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. 
fejezet 10. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
      12  Johannita Segítőszolgálat  10,5 /+10,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,5 /+10,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1317. (201. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1544.  Balla György, Búsi Lajos és dr. Szalay Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 20. alcím kiegészítését javasolják a következő új 12. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
       12 Rákóczifalva idősek otthona támogatása  188,0 /+188.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  188,0 /+188.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 683. (524. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1545.  Dr. Juhos Katalin, dr. Nagy Gábor Tamás és dr. Kosztolányi Dénes képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 
21. alcím  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  A Fővárosi Önkormányzat Szent János Kórház és Rendelőintézet 
lejárt határidejű tartozásainak kiegyenlítésére és 
adósságállományának felszámolása  763,7 /+763.7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  763,7 /+763.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 419. (738. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

 1546.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 471,5] 4 381,5 /-90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 099,9] 1 009,9 /-90,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 996. (363. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   



 812

 
 Indokolás: Lásd a T/11700/363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1547.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 471,5] 4 401,5 /-70.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [1 099,9] 1 029,9 /-70.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1783. (1238. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1548.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 471,5] 4 371,5 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 099,9] 999,9 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1818. (477. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új 12.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/477. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 



 813

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1549.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 471,5] 4 381,5 /-90.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 099,9] 1 009,9 /-90.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1326. (1281. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1281. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1550.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXII. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
   1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 471,5] 4 381,5 /-90,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 099,9] 1 009,9 /-90,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 992. (359. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1551.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 
1. cím módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 471,5] 3 743,9 /-727.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 038,7] 2 311,1 /-727.6 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (78. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 599. 
(78. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 1.alc ), 1568. (78. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1552.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Pénzügyminisztérium igazgatása [4 471,5] 4 371,5 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 099,9] 999,9 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 716. (342. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1553.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. 
fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [57 584,6] 57 184,6 /-400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [2 300,0] 1 900,0 /-400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1648. (812. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/812. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1554.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [57 584,6] 57 250,6 /-334.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [2 300,0] 1 966,0 /-334.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1857. (712. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 23.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1555.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [57 584,6] 57 212,6 /-372.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [2 300,0] 1 928,0 /-372.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1074. (1016. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új41.alc. ), 
1668. (1016. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1016. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1556.  Nógrádi László, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [57 584,6] 57 220,6 /-364.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [2 300,0] 1 936,0 /-364.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1357. (718. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/718. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1557.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 5. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal [57 584,6] 56 084,6 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [33 847,5] 32 347,5 /-1500.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát is 
módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1626. (1334. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7 jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1558.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Vám- és Pénzügyőrség [31 225,5] 31 203,1 /-22.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés [1 994,9] 1 934,3 /-60.6 bev./ 
              3  Dologi kiadások [7 817,1] 7 734,1 /-83.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 637. (659. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/659. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1559.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      31  Államháztartás korszerűsítése [ 700,0] 250,0 /-450.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 250,0 /-450.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 942. (619. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/619. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1560.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 12. 
cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       31  Államháztartás korszerűsítése [ 700,0] 200,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 802. (284. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), 1121. (284. sz. 

jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1561.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      31  Államháztartás korszerűsítése [ 700,0] 200,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517. (627. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/627. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 



 819

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1562.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, 
Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. feje-
zet 12. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      31  Államháztartás korszerűsítése [ 700,0] 200,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (1292. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 710. (1292. 

sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc új 20 jcs ), 1692. (1292. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1563.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       31  Államháztartás korszerűsítése [ 700,0] 200,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1394. (855. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/855. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 



 820

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1564.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      31  Államháztartás korszerűsítése [ 700,0] 227,0 /-473.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 227,0 /-473.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1576. (1278. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím új5.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1565.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      31  Államháztartás korszerűsítése [ 700,0] 200,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 200,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513. (631. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/631. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1566.  Gúr Nándor és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXII. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 16. cím  felvételével:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  16  Normatív támogatások 
    1  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának 
           támogatása  52 000,0 /+52000.0 kiad./ 
    2  Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (135. sz. jav. - I.r VI.fej. 2. alf. 46.§ (1) 33) ), 62. (135. sz. 

jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (9) ), 2017. (135. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 1.alc ), 2018. (135. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 2.alc ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1567.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 26. 
cím 1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  26  Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz 
    1  Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása 
       2  Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása[186 309,1] 186 809,1 /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a 10. sz. melléklet LXI/1/6/2 előirányzatot is mó-
dosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (427. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/427. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 

 1568.  Dr. Gémesi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
    1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma 
         igazgatása [3 502,6] 3 248,7 /-253.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 676,4] 1 422,5 /-253.9 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552. (78. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 599. 
(78. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 1.alc ), 1551. (78. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/78. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1569.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   2  NKÖM Közgyűjtemények [12 314,6] 13 314,6 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 178,2] 1 178,2 /+1000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/956. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 



 823

 
 1570.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   3  Művészeti intézmények [6 642,4] 8 642,4 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 312,1] 2 312,1 /+2000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/954. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1571.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   4  Örökségvédelmi intézmények [3 550,7] 4 550,7 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 222,5] 1 222,5 /+1000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/947. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1572.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   5  Kulturális kutató és szolgáltató intézmények [ 525,2] 925,2 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 235,7] 635,7 /+400,0 kiad./    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/951. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1573.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
   6  Kulturális Intézetek Igazgatósága [3 126,3] 3 626,3 /+500,0 tám./ 
      2  Felhalmozási költségvetés 
          1  Intézményi beruházási kiadások [ 247,8] 747,8 /+500,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/949. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1574.  Újhelyi István, dr. Szabó Zoltán és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. fejezet kiegészítését javasolják a következő új 7. cím  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  7 Balassi Bálint Intézet  570,6 /+570.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés  142,4 /+142.4 bev./ 
              1  Személyi juttatások  396,5 /+396.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  129,4 /+129.4 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  153,9 /+153.9 kiad./ 
              4  Ellátottak pénzbeli juttatásai  33,2 /+33.2 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés  7,0 /+7.0 bev./ 
              1  Intézményi beruházási kiadások  7,0 /+7.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1341. (1221. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 9.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1221. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 



 825

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1575.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. alcím  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     2  Célelőirányzat  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
        16  Nemzeti Kulturális Örökség digitalizálása és telematikai fejlesztés 
           1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/965. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1576.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXIII. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 5. alcím  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5 Egyéb feladat finanszírozás 
      5  Határon túli magyarok kulturális támogatása  473,0 /+473.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  473,0 /+473.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1564. (1278. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1577.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       1  Múzeumi rekonstrukció [2 200,0] 4 200,0 /+2000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [2 200,0] 4 200,0 /+2000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/952. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1578.  Dr. Latorcai János képviselő, valamint Dr. Latorcai János képviselő a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 
2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      2  Mátyás-templom felújítása  800,0 /+800,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399. (387. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/387., 393. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1579.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      2  Budai Vár Alapprogram  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507. (394. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/394. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1580.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       3  Kulturális tevékenységek beruházásai [1 040,0] 1 440,0 /+400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 040,0] 1 440,0 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 493. (441. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1581.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       3  Kulturális tevékenységek beruházásai [1 040,0] 4 040,0 /+3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 040,0] 4 040,0 /+3000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/950. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1582.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      3  Kulturális tevékenységek beruházásai [1 040,0] 1 340,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [1 040,0] 1 340,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1294. (433. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/433. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1583.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      3  Kulturális tevékenységek beruházásai 
        7  Az iszkászi kultúrotthon felújítása  30,0 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1892. (1140. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1584.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 30. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       4  Külföldi kulturális intézetek bővítése, rekonstrukciója,  
        kiépítése [ 100,0] 700,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 100,0] 700,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425. (778. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/778. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1585.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 30. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      5  Örökségvédelmi fejlesztések [ 610,0] 1 010,0 /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [ 610,0] 1 010,0 /+400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426. (817. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/817. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1586.  Stolár Mihály, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7  Ajka Város Önkormnyzat Ajka Nagy László Városi Művelődési Központ  
       bővítéses rekonstrukció  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 684. (752. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/752. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1587.  Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Zsámbéki tűzkárt szenvedett történelmi műemléki épület 
         rekonstrukciója  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2072. (69. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 4.cím 1.alc új 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1588.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Székesfehérvár Nemzeti Emlékhely méltó kialakítása 50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1413. (535. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 26.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/535. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1589.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Gesztelyi Művelődési Központ felújítása  100,0 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1900. (155. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1590.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Szirmabesenyői Szirmay kastély felújítás  300,0 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (157. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1591.  Molnár Oszkár, Lenártek András és dr. Ódor Ferenc képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Az edelényi L'Huillier-Coburg kastély felújítása  350,0 /+350.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  350,0 /+350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 795. (173. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/173. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1592.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Nagykereki Bocskai Vár rekonstrukciója  22,0 /+22.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  22,0 /+22.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1901. (179. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
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- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1593.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Fertődi kastélyrekonstrukció  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 798. (203. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/203. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1594.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Csabacsüdi könyvtár és művelődési intézmények 
         felújítása  5,0 /+5.0 tám./ 
          1  Működési  költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  5,0 /+5.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 457. (199. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/199. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1595.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Bogdásai templom felújítása  5,7 /+5.7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  5,7 /+5.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1903. (252. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1596.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Kátolyi templom felújítása  0,3 /+0.3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  0,3 /+0.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 458. (253. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/253. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1597.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Kémesi templom felújítása  0,3 /+0.3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  0,3 /+0.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 459. (254. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1598.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Püspökszentlászlói kastély rekonstrukciója  12,7 /+12.7 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  12,7 /+12.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1904. (255. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1599.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Lapáncsai templom felújítása  3,3 /+3.3 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  3,3 /+3.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 461. (256. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1600.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Beremendi templom felújítása  0,3 /+0.3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  0,3 /+0.3 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462. (257. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1601.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Hunya Művelődési Központ felújítása, többfunkciós termek és a külső 
           rendezvénytér kialakítása  50,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 803. (285. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1602.  Dr. Mátrai Márta képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Szent Mihály templom szerkezeti és műemléki állapotfelmérése,  
      a legfontosabb állag- és értékmegőrző beavatkozások elvégzése 100,0 /+100.0 tám./ 



 839

          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1858. (318. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1603.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Kardos Kulturális Központ kialakítása  62,0 /+62.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  62,0 /+62.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 778. (568. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1604.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Berkesz Művelődési Ház felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1913. (413. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/413. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1605.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Fejér Megyei Levéltár kialakítása  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1819. (548. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/548. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1606.  Babák Mihály és Domokos László képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
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      7 Szarvas Városi Könyvtár támogatása  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 791. (586. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/586. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1607.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Hiemer-Font-Caraffa műemléki épületegyüttes felújításának 
          előkészítése  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 498. (533. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/533. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1608.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Székesfehérvár belvárosának rehabilitációja  3 000,0 /+3000,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  3 000,0 /+3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1172. (534. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/534. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1609.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Új művelődési ház építése, Zalakaros  421,0 /+421.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  421,0 /+421.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 357. (706. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/706. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1610.  Manninger Jenő, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Balaton Múzeum rekonstrukciója, Keszthely  462,0 /+462.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  462,0 /+462.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 360. (708. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1611.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Tófej község önkormányzati telkén új közösségi épület 
       építése  205,0 /+205.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  205,0 /+205.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1303. (714. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/714. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1612.  Dr. Kovács Zoltán, Kontrát Károly és Gyapay Zoltán képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Zirc Város Önkormányzata Zirc Művelődési Ház átalakítása  
       multifunkcionális közművelődési épületté  557,0 /+557,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  557,0 /+557,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 792. (749. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1613.  Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Volt Zsinagóga műemlék épületének rekonstrukciója, 
      Nagykanizsa  674,0 /+674.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  674,0 /+674.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 417. (715. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/715. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1614.  Dr. Gyimesi Endre, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Bábszínház kialakítása a volt Ady Filmcentrum 
        épületében  455,0 /+455.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  455,0 /+455.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 422. (720. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/720. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1615.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Adorjánházai közösségi ház építése a település 800 éves  
        évfordulójára  70,0 /+70.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  70,0 /+70.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433. (978. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/978. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 



 846

- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1616.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Pápa Város Önkományzat Zsinagóga átalakítása, 
           felújítása  1 516,0 /+1516.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 516,0 /+1516.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1977. (993. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/993. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1617.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Civil Ház kialakítása Debrecenben  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 476. (975. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/975. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1618.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Káptalani levéltár tetőszerkezetének felújítása  15,0 /+15,6 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  15,6 /+15.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1894. (1011. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1011. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1619.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Hajdúböszörményi Sillye Gábor Művelődési Központ és 
         Közösségi Ház felújítása  150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés részbeni forrásaként a költségvetés általános 
tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1058. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1620.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Főtér rekonstrukció, Hajdúdorog  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés részbeni forrásaként a költségvetés általános 
tartalékát jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalé-
kának összegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1059. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1621.  Püski András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Civil Ház létrehozása Hajdúnánás  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50.0 kiad./ 
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Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1055. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1622.  Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos 
Katalin, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Ré-
vész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és 
dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
       7 János-hegyi városi parkerdő és az Erzsébet kilátó 
         felújítása  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2056. (1251. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1623.  Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos 
Katalin, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Ré-
vész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és 



 850

dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 A fővárosi MOM Művelődési Központ rekonstrukciója  
       I. ütem  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1286. (1255. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1624.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a követ-
kező új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Kamara Színház kialakítása Debrecenben  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1197. (1155. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1625.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Pécsi Bazilika állagmegóvó és felújítási munkálatai, északi  
      tetőszerkezet felújítása  41,0 /+41.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  - 41,0 /-41.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 125. (1013. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1013. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1626.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Világörökségi alap  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1557. (1334. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1334. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1627.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      8 Debreceni Csokonai Színház felújítása  4 000,0 /+4000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  4 000,0 /+4000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 136. (291. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 353. (291. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/291. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1628.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      8 Pécsi Bazilika állagmegóvó és felújítási munkálatai, a déli 
        tetőszerkezet felújítása  48,0 /+48.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  48,0 /+48.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 126. (1008. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1008. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1629.  Dr. Mátrai Márta képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      8 Tűztorony megerősítése, Sopron  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 685. (317. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), 1630. 
(317. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új9.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1630.  Dr. Mátrai Márta képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      9 Tűztorony belső terének hasznosítása, kiállítótermek kialakítása, 
              Sopron  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 685. (317. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), 1629. 
(317. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1631.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      9 Pécsi Bazilika állagmegóvó és felújítási munkálatai, homlokzati 
      munkálatok  194,0 /+194.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  194,0 /+194.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1266. (1009. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1009. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1632.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      10 Pécsi Bazilika állagmegóvó és felújítási munkálatai, délkeleti 
          torony felújítása  216,5 /+216.5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  216,5 /+216.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1935. (1010. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1010. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1633.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő 
új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      11 Kismacs Kultúrház felújítása  25,0 /+25,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1908. (302. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1634.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      12 Balatoni Regionális Könyvtár támogatása  1 190,5 /+1190.5 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 190,5 /+1190.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1961. (1150. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1635.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
    15 Székesfehérvári Hiemer-Caraffa-Pfund tömb felújítása 2 500,0 /+2500.0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  2 500,0 /+2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1181. (430. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/430. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1636.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      16 Árpád-házi Kutatóintézet létrehozása  25,0 /+25.00 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25.00 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1428. (431. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/431. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1637.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      21 Halasi Csipke alapítvány támogatása  10,0 /+10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások  10,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1888. (1239. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1638.  Újhelyi István és Vitányi Iván képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       13  Politikatörténeti Alapítvány [ 231,5] 270,0 /+38,5 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 880. (1220. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc 20.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1639.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
         1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 7 839,0 /+4000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 7 839,0 /+4000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/953. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1640.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 3 835,6 /-3.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 3 835,6 /-3.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1852. (1147. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1641.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 3 822,4 /-16.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 3 822,4 /-16.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1855. (1145. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1642.  Mécs Imre és Kósa Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 3 739,0 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 3 739,0 /-100.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat nem egyensúlyos, 100 mFt csökkentéssel szemben 200 mFt növe-
lést tartalmaz.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1649. (1062. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

2.jc ), 1650. (1062. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs új4.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
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- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1643.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 3 817,6 /-21.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 3 817,6 /-21.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1856. (1143. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1644.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 2 839,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 2 839,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832. (1146. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1645.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 3 830,6 /-8.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 3 830,6 /-8.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1854. (1141. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1646.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 3 835,7 /-3.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 3 835,7 /-3.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1853. (1142. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1647.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        1  Magyar Mozgókép Közalapítvány [3 839,0] 3 589,0 /-250.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 839,0] 3 589,0 /-250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1838. (1144. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 1.jcs ), 
1844. (1144. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1648.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        2  Magyar Történelmi Film Alapítvány [ 400,0] 800,0 /+400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 800,0 /+400.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1553. (812. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/812. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1649.  Mécs Imre és Kósa Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        2  Magyar Történelmi Film Alapítvány [ 400,0] 500,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 500,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1642. (1062. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), 1650. (1062. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs új4.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1650.  Mécs Imre és Kósa Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím 19. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. 
jogcím  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      19  Filmszakmai támogatások 
        4  Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel foglalkozó 
           filmalkotások támogatására  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1642. (1062. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), 1649. (1062. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 2.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1062. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1651.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 31. alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       20  Kulturális intézmények és szövetségek támogatása[ 863,3] 1 263,3 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 862,9] 1 262,9 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454. (753. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 61.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/753. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1652.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      21 Moldvai Csángó Magyarok Kulturális Intézet és 
           Közgyűjtemény  195,0 /+195.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  135,0 /+135.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  45,0 /+45.0 kiad./ 
              2  Felújítások  15,0 /+15.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1992. (116. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1653.  Dr. Gedei József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      21 Moldvai Csángó Magyarok Kulturális Intézet 
           és Közgyűjtemény  195,0 /+195.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  135,0 /+135.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  45,0 /+45.0 kiad./ 
              2  Felújítások  15,0 /+15.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1948. (117. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Külügyi bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1654.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      21 Moldvai Csángó Magyarok Kulturális Intézet 
          és Közgyűjtemény  195,0 /+195,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  135,0 /+135,0 kiad./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások  45,0 /+45,0 kiad./ 
            2  Felújítások  15,0 /+15,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 922. (133. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 11.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/133. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1655.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      21 Moldvai Csángó Magyarok Kulturális Intézet és 
       Közgyűjtemény  195,0 /+195.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  135,0 /+135.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  45,0 /+45.0 kiad./ 
              2  Felújítások  15,0 /+15.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383. (151. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1656.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      21 Tác-Gorsium római kori maradványának feltárása  10,0 /+10.0 tám./ 
          2  Működési költségvetés 
              3  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1893. (419. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1657.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcim-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      25  Világörökségi értékeink bemutatása  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 656. (926. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/926. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1658.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 32. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       1  Kulturális nagyrendezvények és múzeumi szakmai programok 
          (Alfa-program) [1 125,0] 2 625,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 360,0] 1 860,0 /+1500,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/945. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1659.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 32. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       2  Közkincs program - „A köz műveltségéért” [ 80,0] 580,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 54,0] 554,0 /+500,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/958. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1660.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 32. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32  Közkultúra, kulturális vidékfejlesztés 
       3  A jövő könyvtára: a könyvtár a jövő [ 250,0] 950,0 /+700,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 61,0] 761,0 /+700,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/946. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1661.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 33. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    33  Magyar kultúra külföldön, kulturánk az EU-ban és a nagyvilágban 
      1  Kulturális Évadok [ 350,0] 500,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 350,0] 500,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2061. (813. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/813. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1662.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, 
Deák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 
       1  Nemzeti Örökség Program - Nemzeti évfordulók[ 450,0] 2 450,0 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 196,1] 2 196,1 /+2000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/957. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1663.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 34. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 
      2  Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények [ 200,0] 900,0 /+700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 132,1] 832,1 /+700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 364. (811. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/811. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1664.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 34. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 
      2  Hazai művészeti fesztiválok, rendezvények 
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        1 Lébényi nagytemplom építésének 800. évfordulójának méltó 
           megünneplésére  15,0 /+15.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  15,0 /+15.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347. (188. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1665.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 34. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Hazai művészeti fesztiválok és nagyrendezvények, művészeti tevékenység támogatása 
      4 Savaria Karnevál támogatása  120,0 /+120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  120,0 /+120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (482. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/482. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1666.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 35. alcím módosítását javasolják:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    35  Civil és non-profit kulturális szervezetek támogatása[ 610,0] 1 110,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 610,0] 1 110,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 449. (810. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/810. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1667.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fe-
jezet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [5 628,8]  /-5628.8 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [5 628,8]  /-5628.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 707. (461. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 13.jcs ), 
1991. (461. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1668.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím elhagyását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [5 628,8]  /-5628.8 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [5 628,8]  /-5628.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1074. (1016. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új41.alc. ), 
1555. (1016. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 5.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1016. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1669.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím elhagyását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [5 628,8]  /-5628.8 tám./ 
         [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [5 628,8]  /-5628.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 194. (1018. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1215. 
(1018. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs új 7.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1018. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1670. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 37. alcím elhagyását javasolják:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [5 628,8]  /-5628.8 tám./ 
         [ 2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [5 628,8]  /-5628.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1671.  Varga Mihály, dr. Fónagy János, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím elhagyását 
javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [37  Audiovizuális archívum kialakítása] [5 628,8]  /-5628.8 tám./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [5 628,8]  /-5628.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 885. (1326. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 3.jcs ), 
1988. (1326. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1672.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 420,8 /-4208.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 420,8 /-4208.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1501. (991. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 8 jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/991. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1673.  Szijjártó Péter, Halász János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 128,8 /-4500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 128,8 /-4500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (948. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), 214. (948. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 17.cím ), 1749. (948. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/948. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1674.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását 
javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1862. (1318. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 10.cím 4.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1675.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974. (1019. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
1184. (1019. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1019. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1676.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 128,8 /-4500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 128,8 /-4500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 140. (1244. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 842. (1244. 

sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1677.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 428,8 /-1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 428,8 /-1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1782. (1154. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 



 878

- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1678.  Dr. Frajna Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 828. (447. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új18.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/447. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1679.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 028,8 /-1600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 028,8 /-1600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1156. (509. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új26.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/509. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1680.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 2 128,8 /-3500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 2 128,8 /-3500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 967. (510. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/510. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1681.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 3 667,8 /-1961.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 3 667,8 /-1961.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1429. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 56.jcs ), 
1430. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 57.jcs ), 1431. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 58.jcs ), 1434. (921. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 1435. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs ), 1436. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 

11.cím 10.alc új61.jcs ), 1437. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 62. jcs ), 1438. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 

63. jcs ), 1439. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs ), 1441. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 
1442. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 66. jcs ), 1443. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 67. jcs ), 1444. (921. 

sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 68. jcs ), 1445. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 69. jcs ), 1446. (921. sz. jav. - 1.mell. 

XX.fej. 11.cím 10.alc új 70. jcs ), 1447. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 71. jcs ), 1448. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új72. jcs ), 1449. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új73. jcs ), 1450. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új74. jcs ), 
1451. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új75. jcs ), 1452. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1454. (921. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1456. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1458. (921. sz. jav. - 1.mell. 
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XX.fej. 11.cím 10.alc új79. jcs ), 1459. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új80. jcs ), 1460. (921. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 

10.alc új81. jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/921. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1682.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 128,8 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 128,8 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 142. (1247. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 543. (1247. 

sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 8.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1247. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1683.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 128,8 /-500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 128,8 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 143. (1252. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 850. (1252. 

sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jcs. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1684.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács 
Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítá-
sát javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 3 628,8 /-2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 3 628,8 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 185. (1289. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 719. (1289. 

sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 1.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1289. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1685.  Pokorni Zoltán, Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Révész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó Ist-
ván, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
        37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 148. (1265. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 852. (1265. 

sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1265. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1686.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 628,8 /-1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 628,8 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1323. (1275. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 1.jcs ), 
1327. (1275. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc új5.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1275. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1687.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács 
Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítá-
sát javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 2 128,8 /-3500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 2 128,8 /-3500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 689. (1290. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 2.cím 2.alc ), 1196. 
(1290. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1688.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 128,8 /-4500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 128,8 /-4500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 144. (1254. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 851. (1254. 

sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1254. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1689.  Lengyel Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői Zoltán József, Járvás Ist-
ván és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. 
alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 628,8 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 628,8 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (1298. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 440. (1298. 

sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 729. (1298. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 11.alc 1.jcs új9.jc ), 1972. (1298. sz. jav. - 1.mell. XXV. 

fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1690.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács 
Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítá-
sát javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 3 328,8 /-2300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 3 328,8 /-2300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 147. (1296. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 706. (1296. 

sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1296. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1691.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását 
javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1864. (1282. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 10.cím új 8.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1692.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Arnóth Sándor, dr. Tiba István, 
Tóth Imre és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 2 128,8 /-3500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 2 128,8 /-3500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 146. (1292. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 710. (1292. 

sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc új 20 jcs ), 1562. (1292. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1693.  Németh Zsolt és dr. Gruber Attila képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 953,8 /-675.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 953,8 /-675.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1432. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 59.jcs ), 
1440. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs ), 1453. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új76. jcs ), 1455. 
(1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új77. jcs ), 1457. (1280. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új78. jcs ), 1461. (1280. sz. jav. - 

1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új81. jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1280. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1694.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 3 628,8 /-2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 3 628,8 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 531. (632. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új14.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/632. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1695.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1099. (514. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új17.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/514. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1696.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos és Pogácsás Tibor képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 665. (640. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/640. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1697.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 628,8 /-4000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 628,8 /-4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 869. (550. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új40.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/550. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1698.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 478,8 /-150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 478,8 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 296. (779. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 3.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/779. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1699.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 3 628,8 /-2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 3 628,8 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 131. (816. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/816. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1700.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 928,8 /-700.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 928,8 /-700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 133. (815. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 12.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/815. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1701.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 486,4 /-142.4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 486,4 /-142.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (814. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 4.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/814. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1702.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 548,8 /-80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 548,8 /-80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1157. (224. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új2. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/224. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1703.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1826. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1030. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1704.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 428,8 /-1200,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 428,8 /-1200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1164. (225. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/225. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1705.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők, valamint Tóth István képviselő a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 513,8 /-1115,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 513,8 /-1115,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1108. (226. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 19.jcs új2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/226., 227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1706.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 278,8 /-350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 278,8 /-350,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1095. (211. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új14.jcs 10.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1707.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 628,8 /-5000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 628,8 /-5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1030. (195. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1708.  Tóth István és Parragh Dénes képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 448,8 /-180,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 448,8 /-180,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1210. (212. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/212. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1709.  Vincze László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 128,8 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 128,8 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1114. (217. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/217. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1710.  Parragh Dénes, Borkó Károly és dr. Karakó László képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 2 628,8 /-3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 2 628,8 /-3000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1078. (222. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1711.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 2 528,8 /-3100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 2 528,8 /-3100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1118. (277. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/277. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1712.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 3 628,8 /-2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 3 628,8 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 161. (259. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 720. (259. sz. 

jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 1.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1713.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 4 128,8 /-1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 128,8 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 933. (305. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/305. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1714.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 628,8 /-4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 628,8 /-4000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 932. (306. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1715.  Dr. Lázár János képviselő, valamint Dr. Lázár János képviselő a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 628,8 /-4000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 628,8 /-4000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1032. (310. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/310., 337. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1716.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert, Arnóth Sándor, Kiss Attila, Láyer József, dr. Vitányi István, dr. Tiba István és Tasó 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosí-
tását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 128,8 /-4500,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 128,8 /-4500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 964. (295. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1717.  Dr. Czira Szabolcs, Balogh József, dr. Fenyvesi Máté, Kékkői Zoltán József, dr. 
Simon Miklós, dr. Szentgyörgyvölgyi Péter, Tóth Imre, dr. Turi-Kovács Béla és Vincze László 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását ja-
vasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 2 628,8 /-3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 2 628,8 /-3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 926. (611. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1718.  Tóth István, dr. Turi-Kovács Béla, dr. Pap János, Parragh Dénes, Gyapay Zol-
tán, dr. Illés Zoltán, Koncz Ferenc és Tóth Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 348,8 /-280.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 348,8 /-280.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1094. (613. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új14.jcs 7.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1719.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 2 628,8 /-3000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 2 628,8 /-3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 938. (388. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1720.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 628,8 /-4000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 628,8 /-4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1037. (452. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
1170. (452. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/452. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1721.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 2 028,8 /-3600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 2 028,8 /-3600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 948. (385. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/385. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1722.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 828,8 /-3800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 828,8 /-3800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 870. (566. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új40.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/566. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1723.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fe-
jezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 1 628,8 /-4000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 628,8 /-4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 708. (458. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc új14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/458. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1724.  Dr. Pető Iván képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím elhagyását javasolja:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete][ 683,7]  /-683.7 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] [ 200,0]  /-200.0 bev./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 883,7]  /-
883.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (3. sz. jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (3) ), 121. (3. sz. jav. - 

VEGYES 115.§ (7) ), 215. (3. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 17.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/3. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1725.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 83,7 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 283,7 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 651. (408. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), 1369. (408. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1726.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 112,0 /-572,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 311,7 /-572.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1347. (24. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc 3.jcs új.5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/24. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1727.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 270,7 /-413.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 470,7 /-413.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 836. (674. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új22.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/674. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1728.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 33,7 /-650,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 233,7 /-650,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 726. (237. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 11.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/237. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1729.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 13,7 /-670.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 213,7 /-670.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 950. (680. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/680. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1730.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 533,7 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 733,7 /-150.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1371. (343. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1731.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 33,7 /-650.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 233,7 /-650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 889. (329. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/329. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1732.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 183,7 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 383,7 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1373. (567. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1733.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 23,7 /-660,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 223,7 /-660,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 993. (360. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1734.  Domokos László, dr. Latorcai János és Babák Mihály képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 483,7 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 683,7 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 934. (389. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/389. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1735.  Vígh Ilona és Varga Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 33,7 /-650.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 233,7 /-650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 930. (692. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1736.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 603,7 /-80.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 803,7 /-80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1076. (980. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új2.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/980. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1737.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 83,7 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 283,7 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 652. (529. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), 1366. (529. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új5.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/529. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1738.  Lasztovicza Jenő, Hadházy Sándor és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 563,7 /-120.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 763,7 /-120.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 813. (675. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 6.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/675. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1739.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 483,7 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 683,7 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 937. (390. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/390. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1740.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 83,7 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 283,7 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1365. (530. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/530. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1741.  Domokos László és dr. Latorcai János képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 303,7 /-380,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 503,7 /-380,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 935. (392. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/392. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1742.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 583,7 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 783,7 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1515. (409. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/409. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1743.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 33,7 /-650.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 233,7 /-650.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1126. (407. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
1915. (407. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/407. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1744.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 568,7 /-115.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 768,7 /-115.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 931. (673. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3. jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/673. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1745.  Domokos László, dr. Latorcai János és Babák Mihály képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 38,7 /-645,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 238,7 /-645,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1370. (399. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/399. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1746.  Dr. Fónagy János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 638,7 /-45.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 838,7 /-45.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 827. (618. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/618. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1747.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 184,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés  200.0 bev. 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 383,7 /-500 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1348. (22. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc 3.jcs új5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/22. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1748.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 613,7 /-70,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 813,7 /-70,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1088. (973. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/973. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1749.  Szijjártó Péter, Halász János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7]  /-683.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 200,0 /-683.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 212. (948. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), 214. (948. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 17.cím ), 1673. (948. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/948. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1750.  Hadházy Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 483,7 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 683,7 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1087. (972. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/972. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1751.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 33,7 /-650.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 233,7 /-650.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 863. (1031. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új35jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1031. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1752.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 149,7 /-534.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 349,7 /-534.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1384. (1152. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új8jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1753.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona, Erdős Norbert és Tirts Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 39. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
       1  Egyházi közgyűjtemények és közművelődési intézmények  
          támogatása [ 805,6] 1 305,6 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 805,6] 1 305,6 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 154. (777. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/777. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1754.  Kiss Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
39. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      2 Egyházi kulturális örökségértékeinek rekonstrukciója  
       és egyéb beruházások  80,0 /+80.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  80,0 /+80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 323. (467. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/467. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1755.  Tirts Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
39. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      3  Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása[ 20,0] 120,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 20,0] 120,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 174. (455. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/455. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1756.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 39. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      3  Egyházak nemzetközi tevékenységének támogatása[ 20,0] 70,0 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 20,0] 70,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (1130. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 1757. 
(1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 4.jcs ), 1759. (1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 5.jcs ), 1760. (1130. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1757.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 39. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      4  Hittanoktatás támogatása [3 305,4] 3 905,4 /+600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 305,4] 3 905,4 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (1130. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 1756. 
(1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 3.jcs ), 1759. (1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 5.jcs ), 1760. (1130. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1758.  Tirts Tamás képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
39. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      4  Hittanoktatás támogatása [3 305,4] 4 095,4 /+790.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 305,4] 4 095,4 /+790.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1405. (454. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/454. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1759.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 39. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      5  Egyházi alapintézmény-működés, Szja rendelkezése és  
          kiegészítése [11 829,8] 12 429,8 /+600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[11 829,8] 12 429,8 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (1130. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 1756. 
(1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 3.jcs ), 1757. (1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 4.jcs ), 1760. (1130. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1760.  Dr. Dávid Ibolya képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 39. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      8  Az 5000 lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempót-
léka [1 535,2] 1 685,2 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 535,2] 1 685,2 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (1130. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 1756. 
(1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 3.jcs ), 1757. (1130. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 4.jcs ), 1759. (1130. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 39.alc 5.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1761.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona, Erdős Norbert és Tirts Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 39. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      9  Egyházi Kulturális Alap [1 200,0] 2 200,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 200,0] 2 200,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 172. (588. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/588. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1762.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 50. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     50  Fejezeti tartalék [ 229,0] 19,0 /-210,0 kiad./ 
 [ 229,0] 19,0 /-210,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 980. (348. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1763.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 
10. cím 50. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     50  Fejezeti tartalék [ 229,0] 89,0 /-140,0 kiad./  
 [ 229,0] 89,0 /-140,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1392. (443. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1764.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 50. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     50  Fejezeti tartalék [ 229,0] 29,0 /-200,0 kiad./ 
 [ 229,0] 29,0 /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1810. (637. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új5.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/637. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1765.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 15. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  15  Kormányzati rendkívüli kiadások 
     1  Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
            rendezése [4 556,0] 7 000,0 /+2444,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 310. (645. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 6.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/645. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1766.  Harrach Péter, dr. Semjén Zsolt és Tirts Tamás képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIII. fejezet 15. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  15  Kormányzati rendkívüli kiadások 
     1  Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
          rendezése [4 556,0] 7 000,0 /+2444,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 568. (457. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM fejezet 

 1767.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium 
      igazgatása [2 334,1] 3 146,3 /+812.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 146,3] 1 624,5 /+478.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 350,6] 500,1 /+149.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 774,7] 959,2 /+184.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1478. (657. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 1.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/657. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 1768.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 7. cím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  7  Állami szociális intézetek 
        2 Szombathelyen nyugdíjasház építése  320,0 /+320.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  320,0 /+320.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 754. (479. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1769.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Pocsaj óvoda rekonstrukció és gyermekétkező  
        építése  300,0 /+300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 389. (177. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1770.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti Gyermekjóléti Központ kialakítása  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 350. (267. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1771.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti Mátis Kálmán utcai bölcsöde 
           rekonstrukciója  35,0 /+35,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  35,0 /+35,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1426. (269. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1772.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti Idősek Átmeneti Otthonának kialakítása  100,0 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1905. (261. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1773.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti Platán Idősek Otthona rekonstrukciója  600,0 /+600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 801. (263. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/263. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1774.  Németh Szilárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Csepel SC központi létesítményei korszerűsítése  500,0 /+500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (308. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1775.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Kecskeméti hajléktalan szálló rekonstrukciója  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1257. (266. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/266. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1776.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Debreceni Cigány Kisebbségi Önkormányzat székházának 
          felújítása  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1896. (290. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1777.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Csabacsüd játszótér  3,0 /+3.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  3,0 /+3.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1336. (690. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 1.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/690. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1778.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Szociális ellátórendszer kialakítása épületrekonstrukcióval, Zala Megyei  
      Önkormányzat  1 080,0 /+1080,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 080,0 /+1080,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (704. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/704. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1779.  Bernáth Ildikó, Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. 
jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Veszprém megyei Önkormányzat Pszichiátriai otthonok  
        rekonstrukciója  846,0 /+846,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  846,0 /+846,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 415. (747. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/747. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1780.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
       2 Vaszar Község Önkormányzat és társult Önkormányzatai 
        Szívvel - Szeretettel Idősek Otthona építése  1 870,0 /+1870.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 870,0 /+1870.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1198. (990. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/990. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1781.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 2. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Vaszar Község Önkormányzata és társult Önkormányzatai 
           Szívvel-Szeretettel Idősek Otthona építése  568,0 /+568.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  568,0 /+568.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 790. (1032. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1032. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság ülésén benyújtója visszavonta, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1782.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      2 Hajléktalan és Szenvedélybeteg Központ kialakítása 
             Debrecenben  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1677. (1154. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1783.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházások 
      2 Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Mozgássérültek Intézetének 
           elhelyezése  70,0 /+70.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  70,0 /+70.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1547. (1238. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1238. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1784.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a követke-
ző új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházások 
      9 Ifjúsági Ház kialakítása Debrecenben  50,0 /+50.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1409. (976. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/976. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1785.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
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számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 
      3 Kábítószer problémával kapcsolatos képzés, továbbképzés, 
         kortársképzés támogatása  135,8 /+135.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  135,8 /+135.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 678. (635. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 2.jcs 2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/635. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1786.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 
        4 Drogkutatások, vizsgálatok támogatása  60,0 /+60.0 tám./ 
            1 Működési költségvetés 
                 5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  60,0 /+60.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1070. (597. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/597. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1787.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 
      5 Alacsony küszöbű és drogkezelő intézmények szolgáltatásainak 
          fejlesztési támogatása  300,0 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1299. (636. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/636. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1788.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 3. alcím kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  A kábítószer-fogyasztás megelőzésésével kapcsolatos feladatok 
      6 A Kábítószer-ellenes Nemzeti Stratégia Megvalósítása 1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1959. (633. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/633. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1789.  Bánki Erik, Lasztovicza Jenő és Hadházy Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 1. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      1  Ifjúsági turizmus fejlesztése 
        1 Ifjúsági turizmus fejlesztése  458,0 /+458.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  458,0 /+458.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 361. (676. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/676. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1790.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      1  Ifjúsági turizmus fejlesztése 
        1  Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. [ 290,0] 340,0 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 220,0] 270,0 /+50.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 669. (621. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/621. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1791.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      1  Ifjúsági turizmus fejlesztése 
        2  Ifjúsági fesztiválok, nagy ifjúsági rendezvények  
          támogatása [ 131,3] 281,3 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 123,4] 273,4 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510. (605. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/605. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1792.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 3. jogcím  felvételével:     
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      1  Ifjúsági turizmus fejlesztése 
        3  Ifjúsági közösségekkel kapcsolatos turisztikai 
              feladatok  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411. (606. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/606. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1793.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 2.jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      2  Határon túli és nemzetközi együttműködés 
        2 Határon túli magyar ifjúsági szervezetek működésének 
           támogatása  40,0 /+40.0 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  40,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1318. (634. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/634. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1794.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 3. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      2  Határon túli és nemzetközi együttműködés 
        3 Magyar Ifjúsági Konferencia működésének támogatása 30,0 /+30.0 tám./ 
          1 Működési költségvetés 
              5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1884. (622. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/622. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1795.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 3. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      3  Jövő Nemzedék 
        3  Ifjúsági alapkutatások lefolytatása, monitoring [ 20,0] 70,0 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 20,0] 70,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 127. (623. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 5.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/623. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 



 938

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1796.  Varga Mihály, dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Pé-
ter, Fehérvári Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt, Zsigó Róbert, Tállai András, Do-
mokos László és Babák Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 4. alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 4. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      3  Jövő Nemzedék 
        4 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása  
           monitoring  245,0 /+245.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  245,0 /+245.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1934. (1328. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1797.  Dr. Hargitai János, Demeter Ervin, dr. Latorcai János és Ivanics István képvi-
selők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. 
jogcím módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        1  Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása 
            program [ 557,5] 57,5 /-500.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás [ 542,5] 42,5 /-500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 704. (382. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/382. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1798.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
         1  Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása  
            program [ 557,5] 357,5 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 542,5] 342,5 /-200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány tévesen jelöli a kiemelt előirányzat megnevezését, ezért pontosítottuk.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1489. (270. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/270. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1799.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc, Balla György és Szijjártó Péter képviselők, vala-
mint Kósa Lajos, dr. Pósán László, Halász János és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasol-
ják:     
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
         1  Budapesti Európai Ifjúsági Központ felújítása  
           program [ 557,5] 57,5 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 542,5] 42,5 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 682. (661. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím új 18.alc ), 1873. 
(661. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/661., 968. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1800.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 2. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        2 Ifjusági házak fejlesztése  300,0 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1300. (639. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/639. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1801.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. 
jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        2 Dunaújvárosi Szalki-sziget és szabadstrand  
          hasznosítása  500,0 /+500.0 tám./ 
          1 Működési költségvetés 
            5 Egyéb működési célú támogatások, 
                kiadások  500,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 356. (743. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1802.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 2. 
jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        2 Győr-Marcalváros játszótérfejlesztés  200,0 /+200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1297. (556. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1803.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 3. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        3 Játszótérfejlesztés  350,0 /+350.0 tám./ 
           1 Működési költségvetés 
                5 Egyéb működési célú támogatások, kiadások  350,0 /+350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 742. (596. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/596. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1804.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. 
jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        3 Győrság, Győrszemere, Veszprémvarsány, Lázi,  Nagyszentjános 
           községek játszótérfejlesztése  15,0 /+15.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  15,0 /+15.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1899. (335. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1805.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        3 Békés városi fürdő építése  500,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 470. (473. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/473. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1806.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 3. 
jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 



 944

        3 Dunaújvárosi Vidám Park területén sport, művelődési 
              és rekreációközpont kialakítása  250,0 /+250.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  250,0 /+250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1469. (740. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1807.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasol-
ják a következő új 4. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        4  Debrecenben sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását 
             szolgáló előirányzatok  40,0 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  40,0 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 128. (297. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 5.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/297. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1808.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
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  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        4 Doboz városában sportcsarnok építése  300,0 /+300.0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 653. (471. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/471. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1809.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 4. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        4 Ifjúsági szálláshelyek fejlesztése  300,0 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 657. (638. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/638. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1810.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 5. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      3  Jövő Nemzedék 
        5 Erőszakmentességi Program támogatása  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1764. (637. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/637. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1811.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 6. jogcím  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        6 Rumi ÁMK (Rum) tornaterem építése  50,0 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 129. (478. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 5.cím ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/478. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1812.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasol-
ják a következő új 7. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        7 Debrecenben fedett sportuszoda építése  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1185. (981. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/981. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1813.  Kiss Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. 
alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        8 Hajdúnánási sporttelep és szabadidőközpont 
           rekonstrukciója  150,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (464. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/464. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1814.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 9. jogcím  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        9 Szombathelyi városi sportcsarnok építése  2 500,0 /+2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 500,0 /+2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1199. (485. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/485. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1815.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jog-
cím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        10 Szombathelyi termálfürdő fejlesztése  2 500,0 /+2500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 500,0 /+2500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1189. (484. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1816.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését ja-
vasolják a következő új 11. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        11 Labdarúgó stadion építése Debrecenben  700,0 /+700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  700,0 /+700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427. (877. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/877. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1817.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 11. jog-
cím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        11 Szombathelyi futball stadion teljes rekonstrukciója  700,0 /+700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  700,0 /+700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 409. (481. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/481. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1818.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 12. jog-
cím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        12 Szombathelyen futópálya kiépítése a Csónakázó-tó 
            körül  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1548. (477. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/477. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1819.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
4. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      5  Ifjúsági törvény  [ 334,0] 34,0 /-
300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0]  34,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1605. (548. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/548. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1820.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
4. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
       5  Ifjúsági törvény [ 334,0] 94,0 /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 94,0 /-240,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 840. (314. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/314. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1821.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
4. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
       5  Ifjúsági törvény [ 334,0] 208,0 /-126,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 208,0 /-126,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 614. (531. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/531. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1822.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
4. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
       5  Ifjúsági törvény [ 334,0] 94,0 /-240,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 94,0 /-240,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 839. (313. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új25.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/313. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1823.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 4. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      5  Ifjúsági törvény [ 334,0] 94,0 /-240.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 94,0 /-240.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 917. (1021. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1021. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1824.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      5  Ifjúsági törvény [ 334,0] 34,0 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 34,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1130. (557. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1825.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 4. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      5  Ifjúsági törvény [ 334,0] 32,6 /-301.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 32,6 /-301.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1363. (1024. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1024. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1826.  Tóth Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 12. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
      1  Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó  
         intézményi ellátás [12 535,4] 17 535,4 /+5000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[12 535,4] 17 535,4 /+5000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1703. (1030. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1030. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1827.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 12. alcím 23. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
       23  [Nappali szociális központ támogatása]  
          Alapszolgáltatási központ támogatása [ 75,0] 65,7 /-9,3 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 75,0] 65,7 /-9,3 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (656. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (1) g) ), 47. (656. sz. 

jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (4) ), 1828. (656. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc új 25 jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1828.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 12. alcím kiegészítését javasolják a következő új 25. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Szociális célú humánszolgáltatások normatív állami támogatása 
      25 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  9,3 /+9.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  9,3 /+9.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (656. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (1) g) ), 47. (656. sz. 

jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (4) ), 1827. (656. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 12.alc 23.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/656. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1829.  Varga Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 13. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    13  Hajléktalan ellátás fejlesztése 
      1 Tiszaszőlős szociális konyha kialakítása  88,0 /+88.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3 Dologi kiadások  88,0 /+88.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282. (697. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/697. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1830.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 15. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       4  Akadálymentesítési program támogatása [ 453,0] 853,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] 800,0 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 204. (66. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/66. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1831.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 15. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését 
javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
      4  Akadálymentesítési program támogatása [ 453,0]  /-453.0 tám./ 
        1  Akadálymentesítési program támogatása  453,0 /+453.0 tám./ 
        2  Debreceni intézmények akadálymentesítése  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetése 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193. (977. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/977. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1832.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
15. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
      5  Roma telepeken élők lakhatási és szociális integrációs 
           programja [ 800,0] 1 800,0 /+1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 756,0] 1 756,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1644. (1146. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1146. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1833.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 15. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
      7  Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret [ 25,0] 23,0 /-2.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 10,0] 8,0 /-2.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 1.alc ), 298. (1222. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 1834. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 8.jcs ), 1847. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 18.alc 8.jcs ), 2283. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) előir. ), 2284. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) igény ), 2285. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) előir. 

), 2286. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1834.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 15. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
      [8  Nemzetiségi színházak pályázati támogatása][ 152,9]  /-152.9 tám./ 
         [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 152,9] /-152.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 1.alc ), 298. (1222. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 1833. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 18.alc 8.jcs ), 2283. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) előir. ), 2284. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) igény ), 2285. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) előir. 

), 2286. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1835.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács 
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Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 17. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes kiemelt feladatok támo-
gatása [1 045,0] 645,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 300,0 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 696. (1295. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 6.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1295. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1836.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 
9. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
       2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes  
         kiemelt feladatok támogatása [1 045,0] 445,0 /-600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 100,0 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1098. (537. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új17.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/537. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1837.  Bakonyi Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
      2  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése terén egyes 
          kiemelt feladatok támogatása [1 045,0] 845,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
                5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 500,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (72. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc ), 
1526. (72. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 71.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/72. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1838.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
18. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
      1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány  
          támogatása [1 135,0] 1 635,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés támogatás 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 135,0] 1 635,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1647. (1144. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), 1844. (1144. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1839.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 18. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
       1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 
            támogatása [1 135,0] 1 535,0 /+400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés támogatás 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 135,0] 1 535,0 /+400,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/887-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1840.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fe-
jezet 9. cím 18. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
      1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 
         támogatása [1 135,0] 2 015,0 /+880.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés támogatás 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 135,0] 2 015,0 /+880.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403. (463. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/463. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1841.  Farkas Flórián képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 18. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
      1  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány  
        támogatása [1 135,0] 1 635,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés támogatás 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 135,0] 1 635,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491. (383. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1842.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 18. alcím 2. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
      2  Fogyatékosok Esélye Közalapítvány támogatása[ 316,0] 500,0 /+184.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 316,0] 500,0 /+184.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2059. (1317. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 3.cím 2.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
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- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1843.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 18. alcím 3. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
      3  Hajléktalanokért Közalapítvány támogatása [ 30,0] 55,0 /+25.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 30,0] 55,0 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1427. (1316. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1316. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1844.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
      7  Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó  
         közalapítványhoz [4 000,0] 3 750,0 /-250.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 000,0] 3 750,0 /-250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1647. (1144. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), 1838. (1144. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1845.  Nyitray András, Urbán Árpád és Karsai Péter képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 18. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
       7  Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 
           közalapítványhoz [4 000,0] 4 100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 000,0] 4 100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (103. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1846.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
       8  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért  
            Közalapítvány támogatása [ 414,8] 614,8 /+200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 414,8] 614,8 /+200,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/887-2. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1847.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
      8  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány  
          támogatása [ 414,8] 400,0 /-14.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 414,8] 400,0 /-14.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 1.alc ), 298. (1222. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 1833. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1834. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 15.alc 8.jcs ), 2283. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) előir. ), 2284. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) igény ), 2285. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) előir. 

), 2286. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 1848.  Schmidt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 18. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
       8  Magyarországi Nemzeti Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány  
          támogatása [ 414,8] 494,8 /+80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 414,8] 494,8 /+80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1926. (375. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1849.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 19. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       3  Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 
           támogatása [ 152,3] 182,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 152,3] 182,3 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502. (65. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/65. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1850.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 19. alcím 8. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
      8  Magyar Máltai Szeretetszolgálat támogatása [ 150,0] 275,0 /+125.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 275,0 /+125.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500. (1319. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1319. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1851.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 19. alcím 9. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
      9  Nagycsaládosok Országos Egyesülete támogatása[ 30,0] 40,0 /+10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 30,0] 40,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (1320. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1320. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1852.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
      1  Bolgár Országos Önkormányzat [ 34,3] 37,7 /+3.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 34,3] 37,7 /+3.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1640. (1147. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1147. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1853.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
      2  Görög Országos Önkormányzat [ 33,3] 36,6 /+3.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,3] 36,6 /+3.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1646. (1142. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1854.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
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      3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 84,4] 92,8 /+8.4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 84,4] 92,8 /+8.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1645. (1141. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1141. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1855.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
      4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata[ 165,6] 182,2 /+16.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 165,6] 182,2 /+16.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1641. (1145. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1856.  Varga József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
      6  Országos Cigány Önkormányzat [ 214,9] 236,3 /+21.4 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 214,9] 236,3 /+21.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1643. (1143. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 19.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1857.  Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 9. cím 23. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    23  Intézményi felújítások 
        3  Szociális Otthon kialakítása rekonstrukcióval,  
          Gellénházán  334,0 /+334.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              2  Felújítás  334,0 /+334.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1554. (712. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 5.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1858.  Dr. Mátrai Márta képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. 
cím 25. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 90,0 /-100,0 kiad./ 
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 [ 190,0] 90,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1602. (318. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1859.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 
9. cím 25. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 90,0 /-100,0 kiad./   
 [ 190,0] 90,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1061. (435. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új15.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/435. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1860.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 25. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 110,0 /-80,0 kiad./  
 [ 190,0] 110,0 /-80,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1393. (805. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/805. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1861.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János, Varga Mi-
hály, Domokos László, Tállai András és Szűcs Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIV. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  10  Családi támogatások 
     1  Családi pótlék [195 938,0] 205 938,0 /+10000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2046. (929. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 1.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/929. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1862.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 10. cím 4. alcím módosítását 
javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  10  Családi támogatások 
    4  Gyermekgondozási díj [57 941,0] 62 941,0 /+5000.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a LXXII. fejezet előirányzatát is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1674. (1318. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1318. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1863.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják 
a következő új 7. alcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  10  Családi támogatások 
    7 Házasságkötési támogatás  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169. (1321. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1321. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1864.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 10. cím kiegészítését javasolják 
a következő új 8. alcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  10  Családi támogatások 
     8 Kisgyermekes anyák utazási kedvezménye  5 000,0 /+5000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1691. (1282. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1282. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1865.  Dr. Hörcsik Richárd képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 290,0 /-960,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 858. (23. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új35.jc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/23. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1866.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. feje-
zet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1272. (248. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
1331. (248. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 1.alc új12.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/248. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1867.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. 
cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 956. (232. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/232. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1868.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. 
cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1116. (274. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1869.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. 
cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a LXXII. fejezet előirányzatát is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1119. (278. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
2004. (278. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1870.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fe-
jezet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 895. (459. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1871.  Sági József és dr. Hende Csaba képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 450,0 /-800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a LXXII. fejezet előirányzatát is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 914. (474. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/474. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1872.  Dr. Simicskó István, Dobó László, dr. Simon Miklós és Ágota Gábor képviselők 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a LXXII. fejezet előirányzatát is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764. (787. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 1.alc 5.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/787. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1873.  Búsi Lajos, dr. Szalay Ferenc, Balla György és Szijjártó Péter képviselők, vala-
mint Kósa Lajos, dr. Pósán László, Halász János és Rácz Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXIV. fejezet 11. cím 3. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a LXXII. fejezet előirányzatát is módosítani kell 
(LXXII/1/6/1).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 682. (661. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím új 18.alc ), 1799. 
(661. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 1.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/661., 968. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1874.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. cím 3. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 847. (1246. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25 jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1246. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1875.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. cím 3. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a LXXII. fejezet előirányzatát is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 182. (1256. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1140. 
(1256. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22.jcs. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1256. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1876.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. cím 3. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./ 
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Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a LXXII. fejezet előirányzatát is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1142. (1258. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1258. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1877.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. cím 3. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a LXXII. fejezet előirányzatát is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 676. (1259. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új89.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1259. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1878.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 11. cím 3. al-
cím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  11  Egyéb szociális ellátások és költségtérítések 
    3  Különféle jogcímen adott térítések 
       3  Terhesség-megszakítás [1 250,0] 250,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 442. (1284. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 717. 
(1284. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs 1.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1284. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

 1879.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 655,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 517,6 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1103. (350. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új17jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/350. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1880.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 660,0 /-25.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 522,6 /-25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1104. (339. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 17jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1881.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 655,0 /-30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 517,6 /-30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 874. (563. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új42.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1882.  Bernáth Ildikó és Bánki Erik képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 580,0 /-105.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 442,6 /-105.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 817. (617. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc 4.jcs új2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/617. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1883.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
1. cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 655,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 517,6 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 844. (517. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1884.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 655,0 /-30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [ 547,6] 517,6 /-30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1794. (622. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 2.jcs új3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/622. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1885.  Balla György, dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 670,0 /-15,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 532,6 /-15,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1045. (522. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/522. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1886.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 674,0 /-11,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 536,6 /-11,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1534. (1301. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1301. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1887.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 665,0 /-20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 527,6 /-20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 529. (604. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új 13jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/604. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1888.  Dr. Szabó Erika képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 675,0 /-10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [ 547,6] 537,6 /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1637. (1239. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 21 jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1239. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1889.  Pogácsás Tibor, Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 660,0 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 522,6 /-25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 807. (755. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 2.alc 6.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/755. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1890.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 675,0 /-10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 537,6 /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519. (425. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 4.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/425. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1891.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 658,8 /-26,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 521,4 /-26,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1029. (536. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/536. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1892.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 655,0 /-30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 517,6 /-30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1583. (1140. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 3.jcs 

új7jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1140. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1893.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 675,0 /-10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 537,6 /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1656. (419. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc új 21.cs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1894.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 669,4 /-15.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 532,0 /-15.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1618. (1011. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1011. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1895.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
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   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 585,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 447,6 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1001. (440. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/440. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1896.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 665,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 527,6 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1776. (290. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/290. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1897.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 665,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 527,6 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1107. (344. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 17jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1898.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 680,0 /-5.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 542,6 /-5.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1521. (429. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/429. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1899.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 670,0 /-15.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 532,6 /-15.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1804. (335. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs új3.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/335. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 



 991

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1900.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 585,0 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 447,6 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1589. (155. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/155. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1901.  Dr. Vitányi István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 663,0 /-22.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [ 547,6] 525,6 /-22.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1592. (179. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/179. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1902.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 655,0 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 517,6 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1111. (242. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/242. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1903.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
1. cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 679,3 /-5.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 541,9 /-5.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1595. (252. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/252. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1904.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
1. cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 672,3 /-12.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 534,9 /-12.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1598. (255. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/255. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1905.  Dr. Horváth Zsolt és Nyitray András képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 585,0 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 547,6] 447,6 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1772. (261. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 1.alc új2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/261. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1906.  Lengyel Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 669,0 /-16,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 531,6 /-16,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 961. (276. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/276. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1907.  Domokos László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. 
cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 660,0 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 522,6 /-25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1009. (287. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/287. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1908.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert és dr. Pósán László képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 1. cím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 660,0 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 522,6 /-25,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1633. (302. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/302. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1909.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
            feladatok [ 850,0] 350,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 820,0] 320,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 831. (410. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1910.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 
          feladatok [ 850,0]  530,0 /-320.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0]  500,0 /-320.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1486. (547. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/547. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1911.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
         feladatok [ 850,0] 830,0 /-20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0] 800,0 /-20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1065. (512. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új39.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/512. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1912.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 
           feladatok [ 850,0] 650,0 /-200,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 820,0] 620,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 866. (219. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új36.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1913.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
        feladatok [ 850,0] 750,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 820,0] 720,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1604. (413. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/413. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1914.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
         feladatok [ 850,0] 350,0 /-500,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 820,0] 320,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1039. (412. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1915.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
       feladatok [ 850,0] 500,0 /-350.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0] 470,0 /-350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1126. (407. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
1743. (407. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/407. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1916.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 



 999

      4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő 
           feladatok [ 850,0] 500,0 /-350.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0] 470,0 /-350.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523. (630. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/630. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1917.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
       feladatok [ 850,0] 650,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 820,0] 620,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 998. (411. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/411. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1918.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Célelőirányzatok 
       4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
           feladatok [ 850,0] 830,0 /-20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 820,0] 800,0 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 860. (220. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új35.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/220. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1919.  Tóth Gábor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
        feladatok [ 850,0] 650,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0] 620,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1068. (513. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új40.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/513. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1920.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Célelőirányzatok 
       4  Nemzetközi tagdíjak, nemzetközi kapcsolattal összefüggő  
        feladatok [ 850,0] 570,0 /-280,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0] 540,0 /-280,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1513. (401. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1921.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      6 EDR program megvalósítása  300,0 /+300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  300,0 /+300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 447. (608. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/608. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1922.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím 7. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Millenáris Kht. működésének támogatása [ 748,4] 656,4 /-92,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 748,4] 656,4 /-92,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1420. (1201. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1201. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1923.  Dobó László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési támogatása[ 288,0]
 228,0 /-60.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 105,0] 45,0 /-60.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 532. (327. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1924.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési  
         támogatása [ 288,0] 268,0 /-20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 105,0] 85,0 /-20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1218. (421. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1925.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési  
          támogatása [ 288,0] 223,0 /-65,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 105,0] 40,0 /-65,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 525. (241. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új 9.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/241. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1926.  Schmidt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési  
         támogatása [ 288,0] 208,0 /-80,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 105,0] 25,0 /-80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1848. (375. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/375. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1927.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési  
         támogatása [ 288,0] 203,0 /-85,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 105,0] 20,0 /-85,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1537. (1308. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1308. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 



 1005

- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1928.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési 
           támogatása [ 288,0] 200,0 /-88,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 105,0] 17,0 /-88,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 661. (660. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc új6. jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/660. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1929.  Dr. Áder János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési 
         támogatása [ 288,0] 208,0 /-80.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 105,0] 25,0 /-80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 536. (192. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/192. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1930.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési  
             támogatása [ 288,0] 228,0 /-60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 105,0] 45,0 /-60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1168. (437. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 37.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/437. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1931.  Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      9  Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) működési 
           támogatása [ 288,0] 200,0 /-88.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 105,0] 17,0 /-88.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 664. (671. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc új 15. jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/671. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1932.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      10  Országgyűlési Könyvtár Informatikai fejlesztésének 
            feladatai  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (142. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/142. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1933.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      12  Kormányzati informatikai rendszerek alapszolgáltatásainak 
          biztosítása  665,0 /+665,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  665,0 /+665,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 444. (925. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/925. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1934.  Varga Mihály, dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Pé-
ter, Fehérvári Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt, Zsigó Róbert, Tállai András, Do-
mokos László és Babák Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 2. alcím 13. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      [13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése] [ 245,0]  /-
245.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 245,0]  /-245.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1796. (1328. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 3.jcs új 4. jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1328. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1935.  Dr. Mikes Éva képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 28,5 /-216.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 245,0] 28,5 /-216.5 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1632. (1010. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új10jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1010. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1936.  Horváthné Stukics Erzsébet és Kovács Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 65,0 /-180,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 245,0] 65,0 /-180,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 984. (351. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/351. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1937.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 45,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 245,0] 45,0 /-200.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 636. (323. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1938.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 45,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 245,0] 45,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 773. (434. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), 1060. (434. sz. 

jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új14.jcs. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1939.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 45,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 245,0] 45,0 /-200.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1151. (469. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új23.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/469. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1940.  Erdős Norbert képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 45,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 245,0] 45,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1152. (470. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új24.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/470. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1941.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 5. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 45,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 245,0] 45,0 /-200.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1133. (744. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1942.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. feje-
zet 5. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 45,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 245,0] 45,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 262. (460. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 5.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/460. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1943.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       13  Informatikai eszközök fenntartása és fejlesztése[ 245,0] 165,0 /-80,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 245,0] 165,0 /-80,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 978. (347. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1944.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      14  Az elektronikus közbeszerzési rendszer éles üzembe állításának  
        feladatai  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 446. (607. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/607. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1945.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 4. alcím  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     4  Határon túli magyarok informatikai támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 381. (143. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/143. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1946.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 936. (396. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1947.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 1. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      1  Informatikai feilesztések vakok és gyengénlátók 
         számára  100,0 /+100,0 tám./ 
          1 Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (144. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/144. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1948.  Dr. Gedei József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      5  Informatikai, hírközlési fejlesztési programok, támogatások, szociális 
          telefon támogatás [5 248,3] 5 053,3 /-195.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 850,0] 1 800,0 /-50.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 700,0] 1 608,0 /-92.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 693,3] 1 640,3 /-53.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1653. (117. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc új 21.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- a Külügyi bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1949.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 420,0 /-1200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 420,0 /-1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 553. (984. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/984. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1950.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 820,0 /-800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 820,0 /-800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 700. (969. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 9.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/969. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1951.  Borkó Károly képviselő, valamint Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1024. (682. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/682., 683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1952.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 420,0 /-1200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 420,0 /-1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 861. (506. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új35.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/506. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1953.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 639. (325. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1954.  Dr. Bartha László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1059. (450. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1955.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István, Varga Mihály, 
Domokos László és Tállai András képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 587. (1322. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 1527. 
(1322. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 71.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1956.  Gyapay Zoltán, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 710,0 /-910,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 710,0 /-910,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1134. (750. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/750. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1957.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Borkó Károly, Tóth Imre és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 
7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 723. (1285. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 4.jc ), 
783. (1285. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1285. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1958.  Selmeczi Gabriella képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 7 120,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 120,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 540. (442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
757. (442. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/442. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1959.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 620,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 620,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1788. (633. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 3.alc új6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/633. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1960.  Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 187,0 /-1433.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 187,0 /-1433.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1352. (711. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 4. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1961.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 430,0 /-1190.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 430,0 /-1190.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1634. (1150. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új12jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1962.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását java-
solják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1389. (880. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/880. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1963.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 420,0 /-1200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 420,0 /-1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1089. (1148. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1148. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1964.  Dr. Szalay Ferenc és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 7 120,0 /-500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 120,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1517. (526. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1965.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 593,4 /-1026.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 593,4 /-1026.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 835. (1240. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1240. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1966.  Dr. Dancsó József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 265. (322. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 9.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/322. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1967.  Cseresnyés Péter, Nagy Kálmán és Garamvölgyi György képviselők a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 346,0 /-1274,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 346,0 /-1274,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1072. (710. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új41.alc. ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1968.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
         7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
            1  Működési költségvetés 
                3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 973. (1003. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1003. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1969.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 370,0 /-1250.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 370,0 /-1250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 940. (1243. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1970.  Dr. Gruber Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 878,0 /-742.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 878,0 /-742.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1518. (1151. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1151. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1971.  Dr. Latorcai János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 820,0 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 820,0 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1485. (384. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új6jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1972.  Lengyel Zoltán, dr. Turi-Kovács Béla, Tóth Imre, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Kékkői Zoltán József, Járvás Ist-
ván és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 145. (1298. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 440. (1298. 

sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 729. (1298. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 11.alc 1.jcs új9.jc ), 1689. (1298. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1298. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1973.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási  
     feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 7 320,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 320,0 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1018. (539. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/539. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1974.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 144,1 /-1475.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 144,1 /-1475.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 878. (686. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 2.alc 2.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1975.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 360,0 /-1260.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 360,0 /-1260.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1364. (989. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/989. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1976.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1223. (1267. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc új 6.jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1267. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1977.  Dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 104,0 /-1516.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 104,0 /-1516.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1616. (993. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/993. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1978.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (426. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 1520. 
(426. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 18.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/426. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1979.  Kiss Attila képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 913. (465. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/465. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1980.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 020,0 /-1600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 020,0 /-1600.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatban a kiadás csökkentését  a kiadás növelésével azonos összegre pon-
tosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 528. (601. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/601. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1981.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 420,0 /-1200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 420,0 /-1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 968. (663. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/663. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1982.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 9 120,0 /+1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 7 120,0 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 443. (610. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/610. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1983.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 7 220,0 /-400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 220,0 /-400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1090. (1149. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1149. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1984.  Selmeczi Gabriella és dr. Frajna Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási  
      feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 620,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 620,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (445. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 1057. 
(445. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1985.  Borkó Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 504,3 /-1115,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 504,3 /-1115,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 692. (970. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 2.cím 5.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/970. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1986.  Dr. Bóka István, dr. Kovács Zoltán és Kontrát Károly képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 520,0 /-1100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 520,0 /-1100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1135. (994. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/994. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1987.  Balsay István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 420,0 /-1200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 420,0 /-1200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1036. (338. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1988.  Varga Mihály, dr. Fónagy János, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 410,3 /-1209.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 410,3 /-1209.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 885. (1326. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 3.jcs ), 
1671. (1326. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1326. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1989.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 620,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 620,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 547. (552. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új9.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/552. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1990.  Balla György, dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 939. (520. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/520. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1991.  Dr. Martonosi György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. feje-
zet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 448,0 /-1172.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 448,0 /-1172.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 707. (461. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 13.jcs ), 
1667. (461. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/461. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1992.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 7 425,0 /-195.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 425,0 /-195.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1652. (116. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc új 21.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1993.  Lenártek András, dr. Ódor Ferenc és Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 820,0 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 820,0 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 979. (166. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/166. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1994.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc, dr. Hörcsik Richárd és 
Koncz Ferenc képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. 
jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 620,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 620,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 981. (167. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/167. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1995.  Lenártek András, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 7 120,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 120,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 983. (170. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/170. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1996.  Balla Mihály Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 
5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 620,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 620,0 /-1000.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások /2 000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 999. (152. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/152. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1997.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 820,0 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 820,0 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1002. (156. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 1998.  Lenártek András, dr. Répássy Róbert, dr. Ódor Ferenc és Molnár Oszkár kép-
viselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport mó-
dosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 7 120,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 120,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1000. (172. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/172. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 1999.  Ivanics Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 941. (205. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2000.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 620,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 620,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1006. (182. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2001.  Arnóth Sándor és dr. Vitányi István képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      7  Közháló program [7 620,0] 6 620,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 620,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1012. (185. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2002.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 953. (243. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/243. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2003.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 135. (245. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 1112. (245. 

sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/245. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2004.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
        7  Közháló program [7 620,0] 6 220,0 /-1400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 220,0 /-1400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1119. (278. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
1869. (278. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/278. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2005.  Járvás István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (231. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 955. (231. sz. 

jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/231. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2006.  Halász János, Kósa Lajos, Rácz Róbert, dr. Pósán László, Márton Attila, Kocsis 
Róbert és Arnóth Sándor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. 
alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 120,0 /-1500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 120,0 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 905. (292. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/292. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2007.  Bernáth Ildikó, Kontrát Károly és dr. Kovács Zoltán képviselők a törvényjavas-
lat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       7  Közháló program [7 620,0] 6 549,0 /-1071,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [5 620,0] 4 549,0 /-1071,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1498. (746. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/746. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2008.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      12  Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek 422,0 /+422,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  422,0 /+422,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 450. (924. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/924. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2009.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
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XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      12  Kormányzati informatikai fejlesztési  
              kötelezettségek  2 000,0 /+2000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  2 000,0 /+2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 448. (609. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/609. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2010.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      12  Szolgáltató közigazgatás informatikai kiépítésének  
         elősegítése  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 731/0. (922. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/922. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2011.  Schmidt Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 7. alcím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
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     7  Fejezeti tartalék [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./   
 [ 150,0] 50,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 871. (374. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új41.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2012.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 7. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     7  Fejezeti tartalék [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./  
 [ 150,0] 50,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 538. (377. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/377. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2013.  Szűcs Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 7. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     7  Fejezeti tartalék [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./  
 [ 150,0] 50,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 872. (380. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új41.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2014.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. 
cím 7. alcím módosítását javasolják:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     7  Fejezeti tartalék [ 150,0] 50,0 /-100,0 kiad./ 
 [ 150,0] 50,0 /-100,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1462. (882. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 12.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/882. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2015.  Rogán Antal képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 
kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Elektronikus aláírás általánossá tételével kapcsolatos 
         feladatok  800,0 /+800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            3  Dologi kiadások  800,0 /+800,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatban forrásként megjelölt előirányzat nem szerepel a törvényjavas-
latban, ezért nem vezettük fel.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/923. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

 2016.  Bernáth Ildikó, Varga Mihály, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 8. cím 8. alcím módosítását 
javasolják:     
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     8  Közmunkaprogramok támogatása [3 050,0] 5 050,0 /+2000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 897,5] 4 897,5 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 192. (933. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/933. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2017.  Gúr Nándor és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 9. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  [9  Normatív támogatások] 
     [1  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának  
         támogatása] [52 000,0]  /-52000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (135. sz. jav. - I.r VI.fej. 2. alf. 46.§ (1) 33) ), 62. (135. sz. 

jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (9) ), 1566. (135. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. új16.cím ), 2018. (135. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 2.alc ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2018.  Gúr Nándor és Fogarasiné Deák Valéria képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXVI. fejezet 9. cím 2. alcím elhagyását javasolják:     
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  [9  Normatív támogatások] 
     [2  Megváltozott munkaképességűek  
         kereset-kiegészítése] [1 000,0]  /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (135. sz. jav. - I.r VI.fej. 2. alf. 46.§ (1) 33) ), 62. (135. sz. 

jav. - I.r VI.fej. 3. alf. 50.§ (9) ), 1566. (135. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. új16.cím ), 2017. (135. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 1.alc ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/135. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet 

 2019.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  1  MTA Titkársága 
     1  MTA Titkárság Igazgatása [1 053,7] 1 093,7 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 100,8] 140,8 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 
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2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2020.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  1  MTA Titkársága 
     2  MTA Doktori Tanács Titkársága [3 266,3] 3 271,3 /+5,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 28,0] 33,0 /+5,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 
2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2021.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 2. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   2  MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia [ 15,4] 19,4 /+4,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 4,9] 8,9 /+4,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 
2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2022.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 3. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   3  MTA Könyvtára [ 452,5] 602,5 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 124,5] 274,5 /+150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 
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2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2023.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 4. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   4  MTA Matematikai és természettudományi 
             kutatóintézetek [8 010,0] 8 350,0 /+340,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [3 071,1] 3 371,1 /+300,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 25,9] 65,9 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2024. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 
2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2024.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   5  MTA Élettudományi kutatóintézetek [4 716,0] 5 056,0 /+340,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 504,0] 1 804,0 /+300,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 11,6] 51,6 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2025. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 
2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2025.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 6. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   6  MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek [4 251,7] 4 611,7 /+360,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 912,5] 1 212,5 /+300,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 6,2] 66,2 /+60,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 
2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2026.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 7. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   7  MTA Területi akadémiai központok [ 211,8] 236,8 /+25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 56,5] 66,5 /+10,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 0,4] 15,4 /+15,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 
2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2027.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   8  MTA Kutatást kiszolgáló szervek [1 450,0] 1 470,0 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 809,2] 829,2 /+20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2028.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 9. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   9  MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája [2 107,7] 2 127,7 /+20,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 19,7] 39,7 /+20,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2029.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 10. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   10  MTA Jóléti intézmények [ 244,9] 264,9 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 0,7] 20,7 /+20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2030.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 11. cím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
   11  OTKA Iroda [ 310,8] 389,7 /+78,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 206,7] 248,1 /+41,4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 62,1] 74,6 /+12,5 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 32,0] 57,0 /+25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 
2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. 
(859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2031.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Alapkutatás beruházásai [ 275,0] 415,0 /+140,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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             4  Kormányzati beruházás [ 275,0] 415,0 /+140,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2032. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs 

), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2032.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       1  Tudós társaságok támogatása [ 25,3] 28,3 /+3,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 25,3] 28,3 /+3,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2033. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs 

), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2033.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 
         1  Magyar Tudomány [ 19,0] 21,0 /+2,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 19,0] 21,0 /+2,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2034. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs 

), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2034.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:     
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XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      2  Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás 
         2  Tudományos könyv- és folyóirat-kiadás támogatása [ 150,0] 300,0
 /+150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 25,0] 75,0 /+50,0 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 7,0] 21,0 /+14,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 20,0] 50,0 /+30,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 98,0] 154,0 /+56,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs 

), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2035.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       3  Fiatal kutatók pályázatos támogatása [ 967,1] 1 160,6 /+193,5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 727,4] 872,9 /+145,5 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 239,7] 287,7 /+48,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 
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XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2036.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       5  Nemzeti Stratégiai Kutatások [ 54,0] 81,0 /+27,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 42,0] 63,0 /+21,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 12,0] 18,0 /+6,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2037.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      10  Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása 
         1  Határon túli magyar tudósok támogatása [ 50,0] 100,0 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 39,0] 78,0 /+39,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 11,0] 22,0 /+11,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs 

), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2038.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      10  Határon túli magyar tudósok kutatásainak támogatása 
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         2  Arany János Közalapítvány támogatása [ 66,0] 78,0 /+12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 66,0] 78,0 /+12,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs 

), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2039.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 2. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       13  Szakmai feladatok teljesítése [ 126,0] 247,0 /+121,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 10,0] 20,0 /+10,0 kiad./ 
          1  Működési költségvetés 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 3,0] 6,0 /+3,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 98,0] 196,0 /+98,0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 15,0] 25,0 /+10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 
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1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 

1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2040.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 700,0] 6 850,0 /+1150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [2 400,0] 3 000,0 /+600,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 600,0] 750,0 /+150,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [2 250,0] 2 500,0 /+250,0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 250,0 /+150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 

4.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2041.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 
12. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
      1  Kutatási témapályázatok [5 700,0] 5 840,0 /+140.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 250,0] 2 390,0 /+140.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1065. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2042.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 12. 
cím 3. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok 
       1  Kutatási témapályázatok [5 700,0] 7 100,0 /+1400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 250,0] 3 650,0 /+1400,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1343. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2043.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
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  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Bolyai ösztöndíj 
       1  Senior kutatók ösztöndíja [ 775,3] 931,2 /+155,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 588,2] 705,9 /+117,7 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 171,1] 205,3 /+34,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 16,0] 20,0 /+4,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 

12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 

3.alc 1.jcs ), 2044. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 5.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2044.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIII. fejezet 12. cím 5. alcím módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     5  Központi kezelésű felújítások [ 55,4] 135,4 /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             2  Felújítás [ 55,4] 135,4 /+80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1186. (859. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2019. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 2020. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 1.cím 2.alc ), 2021. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 2.cím ), 2022. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 3.cím ), 2023. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 4.cím ), 2024. (859. sz. 

jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 5.cím ), 2025. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 6.cím ), 2026. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 7.cím ), 
2027. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 8.cím ), 2028. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 9.cím ), 2029. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. 

fej. 10.cím ), 2030. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 11.cím ), 2031. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 1.alc 1.jcs ), 2032. (859. 

sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 1.jcs ), 2033. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 1.jc ), 2034. (859. sz. jav. - 

1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 2.jcs 2.jc ), 2035. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs ), 2036. (859. sz. jav. - 1.mell. 

XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 5.jcs ), 2037. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 10.jcs 1.jc ), 2038. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 
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12.cím 2.alc 10.jcs 2.jc ), 2039. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 13.jcs ), 2040. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 

3.alc 1.jcs ), 2043. (859. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/859. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 

 2045.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXXIV. fejezet 4. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
  4  Alapok támogatása 
     1  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap [12 196,9] 23 423,2 /+11226,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2304. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305. (860. 

sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 2307. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 2308. 
(860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, 
TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 

fejezet 

 2046.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János, Varga Mi-
hály, Domokos László, Tállai András és Szűcs Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XLI. fejezet 1. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
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  1  Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    2  Devizakötvények kamatelszámolásai 
       1  1999-től kibocsátott devizakötvények  
            kamatelszámolásai [94 893,2] 84 893,2 /-10000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1861. (929. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 10.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/929. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2047.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István, Varga Mihály, 
Domokos László, Tállai András és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XLI. fejezet 2. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    2  Államkötvények kamatelszámolása 
      1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
         1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények 
              kamatelszámolásai [440 413,1] 410 413,1 /-30000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2326. (931. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/931. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2048.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Sza-
bó József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre, Varga Mihály és dr. 
Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 2. cím 2. alcím 1. 
jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
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XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    2  Államkötvények kamatelszámolása 
      1  Piaci értékesítésű államkötvények kamatelszámolásai 
        1  Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények  
             kamatelszámolásai [440 413,1] 390 413,1 /-50000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 722. (1324. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1324. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2049.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán 
László képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  2  A forintban fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai 
    3  Kincstárjegyek kamatelszámolásai 
       1  Diszkont kincstárjegyek kamatelszámolása [139 569,0] 101 143,7 /-38425,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1338. (937. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 1421. (937. sz. 

jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 13.jcs 3.jc ), 1465. (937. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/937. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2050.  Dr. Gógl Árpád képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 3. 
cím módosítását javasolja:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
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     2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs  
      kiadások [ 800,0] 600,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1519. (420. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új17 jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/420. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2051.  Kontrát Károly és dr. Dorkota Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XLI. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
    2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
         kiadások [ 800,0] 618,6 /-181.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 600. (595. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 2.alc ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/595. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2052.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 3. cím 2. al-
cím módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
     2  Állampapírok értékesítését támogató 
          kommunikációs kiadások [ 800,0] 570,0 /-230,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1141. (1257. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1257. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2053.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán 
Antal, Révész Máriusz, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. 
Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 3. cím 2. al-
cím módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
     2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
          kiadások [ 800,0] 570,0 /-230,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1139. (1250. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22. jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1250. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2054.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 
3. cím 2. alcím módosítását javasolja:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
     2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
         kiadások [ 800,0] 570,0 /-230,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 714. (735. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc új7.jcs ), 730. 
(735. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 14.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2055.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 3. cím 
2. alcím módosítását javasolja:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
     2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
          kiadások [ 800,0] 770,0 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 859. (213. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új35.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2056.  Wintermantel Zsolt, Pokorni Zoltán, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos 
Katalin, dr. Kosztolányi Dénes, dr. Nagy Gábor Tamás, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Ré-
vész Máriusz, Rogán Antal, dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és 
dr. Weszelovszky Zoltán képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 3. cím 2. 
alcím módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
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     2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs  
         kiadások [ 800,0] 600,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1622. (1251. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 7.jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2057.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XLI. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
    2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
          kiadások [ 800,0] 597,6 /-202.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1361. (986. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/986. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2058.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 3. 
cím 2. alcím módosítását javasolja:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
     2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
          kiadások [ 800,0] 570,0 /-230,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1129. (516. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új22.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/516. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2059.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, 
Tasó László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János és Szűcs La-
jos képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 3. cím 2. alcím módosítását java-
solják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
    2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
         kiadások [ 800,0] 616,0 /-184.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1842. (1317. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1317. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2060.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. fejezet 3. cím 
2. alcím módosítását javasolja:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
     2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs 
          kiadások [ 800,0] 300,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1047. (228. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/228. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2061.  Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, Deák András, 
Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLI. 
fejezet 3. cím 2. alcím módosítását javasolják:     
 
XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, 
AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS KÖLTSÉGEI 
  3  Adósság és követeléskezelés egyéb kiadásai 
     2  Állampapírok értékesítését támogató kommunikációs  
         kiadások [ 800,0] 650,0 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1661. (813. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 33.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/813. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2062.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [2048 000,0] 2052 500,0 /+4500,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 882. (1197. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 3.jcs ), 921. 
(1197. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 11.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1197. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2063. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. feje-
zet 2. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [2048 000,0] 2085 985,4 /+37985,4 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2064.  Herényi Károly képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     1  Általános forgalmi adó [2048 000,0] 2051 000,0 /+3000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1217. (1198. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1198. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2065.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 
2. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [672 300,0] 674 300,0 /+2000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 944. (89. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/89. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2066.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 
2. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     2  Jövedéki adó [672 300,0] 672 900,0 /+600,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 698. (88. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc új 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/88. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2067.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1016 076,3] 1026 076,3 /+10 000,0 bev./    
 



 1079

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288. (1158. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 25.alc ), 2266. 
(1158. sz. jav. - 5.mell. 25.pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2068.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 
3. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1016 076,3] 1017 304,4 /+1228,1 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1347. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 2217. 
(1347. sz. jav. - 4.mell. előir. ), 2218. (1347. sz. jav. - 4.mell. A) előir. ), 2230. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231. (1347. sz. jav. - 

4.mell. B) II. ), 2234. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 2235. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2069.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1016 076,3] 1033 509,3 /+17433,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 884. (91. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 3.jcs ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/91. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2070.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     1  Személyi jövedelemadó [1016 076,3] 1021 076,3 /+5000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 945. (90. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/90. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2071.  Godó Lajos képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 4. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  4  Egyéb költségvetési bevételek 
    1  Vegyes bevételek 
      10 Törvénytelenül kifizetett szövetkezeti üzletrészek 
           visszatérítése  400,0 /+400,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1349. (108. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc 3.jcs új13.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/108. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2072.  Keller László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 4. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  4  Egyéb költségvetési bevételek 
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    1  Vegyes bevételek 
      10  Törvénytelenül kifizetett szövetkezeti üzletrészek 
             visszatérítése  500,0 /+500,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1587. (69. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/69. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2073.  Font Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 5. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  5  Költségvetési befizetések 
     1  Központi költségvetési szervek [13 500,0] 13 700,0 /+200,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 11. (93. sz. jav. - I.r II.fej. 3.alf. 9.§ (4) ), 681. (93. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 19.cím 14.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/93. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2074.  Varga Mihály, dr. Fónagy János, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 6. cím 1. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
    1  Osztalékbevételek 
      1  ÁPV Rt. által fizetett osztalék [16 937,0] 26 937,0 /+10000.0 bev./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a 13. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 892. (1325. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1325. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2075.  Varga Mihály, Lasztovicza Jenő, Domokos László és Tállai András képviselők a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 6. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport módosítását 
javasolják:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
    2  Koncessziós bevételek 
       2  Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és  
         árverési díj [15 710,2] 20 710,2 /+5000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1222. (938. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc új 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/938. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2076.  Varga Mihály, Mádi László, Domokos László, Tállai András és Babák Mihály 
képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 6. cím 3. alcím módosítását javasol-
ják:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
    3  Kincstári vagyonkezeléssel és -hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést  
         megillető bevételek [30 000,0] 35 000,0 /+5000.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1216. (1323. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs új 7 jc 

), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1323. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV 
HOZZÁJÁRULÁSAI 

 2077. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
 
/1. Községek általános feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [17000] 18000 forint/lakos, 
de legalább 1500000 forint, 
és legfeljebb 3600000 forint községenként, 
azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, 
ott községenként legfeljebb [4451300]  6000000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2078. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/2. Települési igazgatási és kommunális feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1107] 2107 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2079.  Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 2. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
„2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1107] 1 687,4 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2228. (1216. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2080. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont a) 
pont módosítását javasolják:     
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/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/a) Alap-hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [299936] 342000 forint/körjegyzőség/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2081. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) 
pont ba) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
 
/Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/ 
 
/ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosság-
száma eléri vagy meghaladja az 1000 főt,/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [243 100] 288 000 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2082. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) 
pont bb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
 
/Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/ 
 
/bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma nem éri el az 1000 főt,/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [194 000] 223 000 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2083. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) 
pont bc) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
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/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
 
/Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/ 
 
/bc) a három vagy több községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma eléri vagy meghaladja az 1000 főt, illetve az öt vagy több községből álló 
körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó együttes lakosságszám nem éri el az 1000 főt,/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [390 000] 446 000 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2084. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) 
pont bd) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
 
/Az alap-hozzájáruláson túl illeti meg:/ 
 
/bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsoló-
dó második és minden további, de legfeljebb nyolc község után./ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG:  [135 360] 160 000  forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 



 1088

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2085.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3816 ] 5793 forint/külterületi lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2219. (36. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2086. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 4. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/4. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3816] 4198 forint/külterületi lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2087. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont a) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/5. Körzeti igazgatási feladatok/ 
 
„a) FAJLAGOS ÖSSZEG: [2000000] 7 247 326 forint/körzetközpont”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2088. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont b) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/5. Körzeti igazgatási feladatok/ 
 
„b) FAJLAGOS ÖSSZEG: [504] 540 forint, az egyes okmányirodák 2003. október 1-je és 2004. 
szeptember 30-a közötti egyévi ügyiratszáma után, de minden okmányirodát fenntartó önkormány-
zat[onként] esetén munkaállomásonként legalább [6 000 000] 1 700 000 forint”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2089.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 5. pont igénybevé-
tel feltételei módosítását javasolja:     
 
/5. Körzeti igazgatási feladatok/ 
 
Az a)-d) pontban szereplő hozzájárulás a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. törvényben (a továbbiakban: Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazga-
tásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 106. §-ának (2) bekezdésében, vala-
mint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a további-
akban: Étv.) 52. §-ának (2) bekezdésében hivatkozott kormányrendeletben kijelölt önkormányzatok 
elsőfokú gyámügyi, egyes gyermekvédelmi, szociális, valamint építésügyi igazgatási feladataihoz, 
továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló az 1992. évi LXVI. 
törvény 7/A. §-ában meghatározottak szerint az okmányirodák működéséhez kapcsolódik. 
A b) pontban szereplő hozzájárulás a helyi önkormányzatokat az okmányirodák működési kiadásai-
hoz a feldolgozott ügyeknek a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal ál-
tal rendelkezésre bocsátott száma szerint illeti meg. 
A c) pontban szereplő hozzájárulás a kormányrendeletek által kijelölt városi, fővárosi, kerületi ön-
kormányzatot az ellátási körzet lakosságszáma szerint a gyám- és építésügyi igazgatási feladataihoz 
illeti meg. Ez a pont tartalmazza az ellátási körzetben a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró 
gondnokság alatt álló személyek törvényes képviseletét ellátó hivatásos gondnokok foglalkoztatá-
sához kapcsolódó hozzájárulást is. A hozzájárulás összegét az érintett körzetre vonatkozóan csök-
kenti a d) pontban megjelölt önkormányzatokat megillető állami hozzájárulás. 
A d) pontban szereplő hozzájárulás – lakosságszám szerint – azon nem körzetközpont önkormány-
zatokat illeti meg, amelyeket a kormányrendelet az Étv. 52. § (2) bekezdése alapján kijelölt a ki-
emelt építésügyi hatósági feladatok ellátására. Ezeket az önkormányzatokat az a) és c) pontokban 
foglalt állami hozzájárulások nem illetik meg. 
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Azon városokat, [– a 2004 január 1-jét követően várossá nyilvánított települések kivételével –] 
amelyek csak közigazgatási területükön bejelentett állandó lakosokra vonatkozóan, kizárólag gyám- 
és építésügyi igazgatási feladatokat látnak el, az a) és a c) pont szerinti támogatás illeti meg.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2121. (927. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2145. (927. sz. 

jav. - 3.mell. 20. d) igény ), 2196. (927. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2090. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 6. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/6. Megyei, fővárosi igazgatási és sportfeladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [250] 260 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2091.  Dr. Tompa Sándor, Csige Tamás, Kovácsné dr. Horváth Klára és Nagy Jenő 
képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont módosítását javasolják:     
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„7. Üdülőhelyi feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1,5] 2 forint/idegenforgalmi adóforint 
 
A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden 
forintjához  [1,5] 2 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó 
alapján nem igényelhető a hozzájárulás.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 4. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/68. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2092. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont mó-
dosítását javasolják:     
 
/7. Üdülőhelyi feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1,5] 2,5 forint/idegenforgalmi adóforint 
 
„A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden 
forintjához [1,5] 2,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó 
alapján nem igényelhető a hozzájárulás.” „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
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- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2093.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/7. Üdülőhelyi feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1,5] 2 forint/idegenforgalmi adóforint” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat pontosítást igényel.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2220. (731. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/731. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2094. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 8. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/8. A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatá-
si gondokkal küzdő települési önkormányzatok kiadásaihoz történő hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3400] 3604 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2095. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 9. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/9. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [...] 3700-17 000 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2096. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 10. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/10. A lakáshoz jutás feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: […–… ] 1200-2200 forint/lakos, 
 de legalább [200 000] 2 100 000 forint/település”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2097. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) 
pont aa) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/ 
 
/a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások/ 
 
/aa) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [540] 600 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2098. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) 
pont ad) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/ 
 
/a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások/ 
 
/ad) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás/ 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2 040 400] 2 300 000 forint/szolgálat”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2099.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont a) pont 
ad) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/ 
 
/a) Helyben biztosítandó alapszolgáltatások/ 
 
/ad) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás/ 
 
„A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagond-
noki szolgáltatást a Szoctv. 60. §-a és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfele-
lően tartja fenn. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg. 
A 400 lakosnál kisebb településen, illetve külterületi lakott helyen - az egyes alapellátási feladatok 
falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat keretében is elláthatók. A települési önkormányzat a falu-
gondnoki, tanyagondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falu-
gondnok, tanyagondnok által ellátandó egyéb szolgáltatatási feladatokat és azok mértékét - külön 
jogszabályban meghatározott feltételek alapján - rendeletben állapítja meg. Amennyiben a falu-
gondnoki, tanyagondnoki szolgálat létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot 
meg nem haladó mértékben emelkedik 400 lakos fölé, a szolgálat tovább működtethető.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/32. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2100.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont b) pont bb) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/ 
/b) Speciális alapellátási szolgáltatások/ 
 
/bb) Közösségi ellátások/ 
 
„A hozzájárulásra az a 10 000-nél nagyobb lakosságszámú a települési önkormányzat jogosult, 
amely a Szoctv. 65/A. §-ában meghatározott közösségi ellátásokat a külön jogszabályban foglalt 
szakmai szabályoknak megfelelően biztosítja.  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2101. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 

8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2101.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont b) pont bc) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/ 
/b) Speciális alapellátási szolgáltatások/ 
 
/bc) Utcai szociális munka/ 
 
„A hozzájárulásra az az [30000] 50000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat és a 
fővárosi önkormányzat  jogosult, amely a Szoctv. 65/E §-ában meghatározott utcai szociális munkát 
a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. 
A hozzájárulás az [települési] önkormányzatot az ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti 
meg.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2103. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 

8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2102. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 11. pont b) 
pont bc) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/ 
 
/b) Speciális alapellátási szolgáltatások/ 
 
/bc) Utcai szociális munka/ 
 
„A hozzájárulásra az a [30 000] 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogo-
sult, amely a Szoctv. 65/E §-ában meghatározott utcai szociális munkát a külön jogszabályban fog-
lalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti. A hozzájárulás a települési önkormányzatot az 
ellátást biztosító szolgálat száma alapján illeti meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2103.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
11. pont b) pont bd) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/11. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok/ 
/b) Speciális alapellátási szolgáltatások/ 
 
/bd) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás/ 
 
„A hozzájárulásra az a [helyi] 10 000-nél nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat jogo-
sult, amely a Szoctv. 65. §-a szerint és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfe-
lelően jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtet, amelynek keretében legalább 40 jelzőkészü-
lék kerül kihelyezésre időskorú vagy fogyatékos személyek otthonába. E feltételekkel jogosult to-
vábbá a hozzájárulásra az a megyei önkormányzat, amely a kötelező feladata ellátása érdekében 
működtetett bentlakásos elhelyezést nyújtó intézményének keretében tart fenn jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtást. 
A hozzájárulás az [települési] önkormányzatot a jelzőkészülékkel ellátottak száma szerint illeti 
meg.  
Az ellátottak számának meghatározása: 
Tervezéskor az ellátottak éves becsült száma osztva 365-tel. 
Elszámoláskor a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban részesítettek számának alapulvételével, a 
nyilvántartásban résztvevők száma osztva 365-tel.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 

8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2104.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
12. pont módosítását javasolják:     
 
„12. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások szervezetei 
 
a) [Nappali szociális] Alapszolgáltatási központ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3500000 forint/központ 
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A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/G. §-ának (1) bekezdé-
se alapján és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályok szerint [nappali szociális] alapszol-
gáltatási központot működtet. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti meg. 
[A nappali szociális központ a Szoctv. 65/G. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján a Szoctv. 
57. §-a (1) bekezdésének e)-j) pontjaiban meghatározott speciális alapellátási szolgáltatások 
közül – a helyi szociális szükségletekhez igazodóan, választhatóan - legalább kettő, legfeljebb 
négy feladat ellátását is biztosítja, amelyekhez a fenntartó önkormányzat jogosult a kapcsoló-
dó normatív hozzájárulások igénybevételére is az ott meghatározott feltételek szerint.] 
 
b) Integrált szociális központ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4530000 forint/központ 
 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 65/G. §-ának (2) bekezdé-
se alapján, a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályoknak megfelelően integrált szoci-
ális központot működtet. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti meg.  
[Az integrált szociális központ a Szoctv. 65/G. §-ának (2) bekezdése alapján a Szoctv. 57. §-a 
(1) bekezdésének e)-j) pontjaiban meghatározott speciális alapellátási szolgáltatások közül – a 
helyi szociális szükségletekhez igazodóan, választhatóan – legalább öt feladat ellátását is biz-
tosítja, amelyekhez a fenntartó önkormányzat jogosult a kapcsolódó normatív hozzájárulások 
igénybevételére is az ott meghatározott feltételek szerint.] 
 
c) Szociális szolgáltató központ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5535000 forint/központ 
 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a Szoctv. 85/B §-a és a külön jog-
szabályban foglalt szakmai szabályok szerint szociális szolgáltató központot működtet. 
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti meg. 
[A szociális szolgáltató központ a Szoctv. 57. §-ának (3) bekezdésében meghatározott speciális 
alapellátási szolgáltatásokat is ellátja, amelyekhez a fenntartó önkormányzat jogosult a kap-
csolódó normatív hozzájárulások igénybevételére is az ott meghatározott feltételek szerint.] 
 
d) Gyermekjóléti központ 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2400000 forint/központ 
A hozzájárulást az a települési önkormányzat veheti igénybe, amely a Gyvt. 40. §-ának (3) bekez-
dése alapján és a külön jogszabályban meghatározott szakmai szabályok szerint gyermekjóléti köz-
pontot működtet.  
A hozzájárulás a települési önkormányzatot az ellátást biztosító központ száma alapján illeti meg.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2106. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 

3.mell. kieg. 8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2105.  Béki Gabriella és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
13. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/a) Otthont nyújtó ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [835 500] 840 000 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235. (1109. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 2221. 
(1109. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2106.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
13. pont a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/a) Otthont nyújtó ellátás/ 
 
„A hozzájárulás a Gyvt. alapján szervezett otthont nyújtó ellátásokhoz kapcsolódik, és a területi 
gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó megyei/fővárosi önkormányzat veheti igénybe a gyám-
hatósági határozattal átmeneti vagy tartós nevelésbe vett, illetve ideiglenes hatállyal elhelyezett 0-
17 éves gyermekek után, akik 
– nevelőszülőnél, 
– gyermekotthonban, 
– kollégiumban, externátusban, 
– többcélú közoktatási intézményben (gyógypedagógiai nevelést és oktatást biztosító intézmény, di-
ákotthon), 
– fogyatékosok ápoló-gondozó otthonában, 
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– lakóotthonban, 
– kórházban és egyéb egészségügyi intézményben, 
– albérletben és egyéb helyen 
kerültek elhelyezésre. 
 
Az a) pont alatti hozzájárulás igénybevétele esetén a b), c), d) pont alatti hozzájárulás nem jár.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2109. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 

8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2107.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
13. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/b) Különleges ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [935000] 945 000 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2222. (1110. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2108.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
13. pont d) pont módosítását javasolják:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/d) Utógondozói ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [775000] 785 000 forint/ellátott 
A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzatot a 18-24 éves korú, az a), b), c) pont szerinti gon-
dozásban korábban már részesült fiatal felnőtt után illeti meg, amennyiben számára a gyámhivatal a 
Gyvt. alapján utógondozói ellátást rendel el. 
Amennyiben a fiatal felnőtt az ellátás időtartama alatt [sorkatonai szolgálatot vagy] polgári szol-
gálatot teljesít, a hozzájárulás összegének 20%-a (töredékévi szolgálat esetén ennek időarányos ré-
sze) vehető igénybe. 
Az a)-d) pontokra vonatkozóan: 
Az ellátottak számának meghatározása:  
Tervezéskor az otthont nyújtó ellátásban, a különleges ellátásban, a speciális gyermekotthoni és 
utógondozói ellátásban részesülők becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámo-
lásnál a tényleges gondozási napok száma osztva 365-tel. A gondozási napok szerinti nyilvántartást 
– elhelyezés-típusonként - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó 
intézmények adatszolgáltatása alapján.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (1111. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 2223. 
(1111. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2109.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
13. pont d) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/d) Utógondozói ellátás/ 
 
„A hozzájárulás a megyei/fővárosi önkormányzatot a 18-24 éves korú, az a), b), c) pont szerinti 
gondozásban korábban már részesült fiatal felnőtt után illeti meg, amennyiben számára a gyámhiva-
tal a Gyvt. alapján utógondozói ellátást rendel el. 
[Amennyiben a fiatal felnőtt az ellátás időtartama alatt sorkatonai szolgálatot vagy polgári 
szolgálatot teljesít, a hozzájárulás összegének 20%-a (töredékévi szolgálat esetén ennek idő-
arányos része) vehető igénybe.] 
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Az a)-d) pontokra vonatkozóan: 
Az ellátottak számának meghatározása:  
Tervezéskor az otthont nyújtó ellátásban, a különleges ellátásban, a speciális gyermekotthoni és 
utógondozói ellátásban részesülők becsült éves gondozási napjainak száma osztva 365-tel, elszámo-
lásnál a tényleges gondozási napok száma osztva 365-tel. A gondozási napok szerinti nyilvántartást 
– elhelyezés-típusonként - a területi gyermekvédelmi szakszolgálat köteles vezetni az ellátást nyújtó 
intézmények adatszolgáltatása alapján.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. a) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 

8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2110.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
13. pont e) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
/e) Területi gyermekvédelmi szakszolgálat működtetése/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [71000] 73 000 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (1112. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 2224. 
(1112. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2111.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
15. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/15. Hajléktalanok átmeneti intézményei/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [539100] 545 000 forint/férőhely”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (1113. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 2225. 
(1113. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2112.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
16. pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/16. Fogyatékos személyek, pszichiátriai és szenvedélybetegek bentlakásos intézményi ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [805200] 820 000 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 238. (1114. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 2226. 
(1114. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2113.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
18. pont a) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
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/18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai/ 
 
/a) Szociális szolgáltatások regionális módszertani feladatai/ 
 
„A hozzájárulásra jogosult az a települési önkormányzat, amely a Szoctv. 88/A. §-ának (1) bekez-
dése alapján az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter által a módszertani fel-
adatok ellátására kijelölt olyan családsegítő vagy hajléktalanok ellátását biztosító szolgálatot tart 
fenn, amely gondoskodik a módszertani feladatoknak a személyes gondoskodást nyújtó szociális in-
tézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet (a 
továbbiakban: 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet) előírásai szerinti ellátásáról.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. d) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 

8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2114.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
18. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/18. Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások módszertani feladatai/ 
 
/d) Gyermekjóléti szolgálat módszertani feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [4160000] 4 500 000 forint/szolgálat”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (1115. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 2227. 
(1115. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2115. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) 
pont módosítását javasolják:     
 
„[a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS] 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [180 000] 220 000 forint/gyermek 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott intézményben óvodai nevelésben része-
sülő azon gyermekek után veheti igénybe, akik a 2004., illetve 2005. évben, a közoktatási (tanévi 
nyitó) statisztikai létszám-mérés (október 1.) időpontjáig a harmadik életévüket betöltik. 
Nem igényelhető hozzájárulás azon gyermekek után, akik a hetedik életévüket 2004., illetve 2005. 
év szeptember 1-jéig betöltik, kivéve, ha a Közokt. tv. 24. §-ának (5) bekezdése alapján a gyerme-
kek óvodai nevelése meghosszabbítható. 
 
A gyógypedagógiai nevelésben résztvevő óvodás gyermekek után a 21. [aa)] a) pont szerinti hozzá-
járulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2116.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont módosítását javasolják:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
„[a)] A[LAP-]HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [180000] 198000 forint/gyermek”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2118. (1210. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129. (1210. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) ), 2130. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) ), 2138. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) bb) ), 2148. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2117.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [180000] 189 450 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 242. (110. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 247. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 2126. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 
2127. (110. sz. jav. - 3.mell. 20. ), 2160. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2166. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2118.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont elhagyását javasolják:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
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„[b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 18000 forint/gyermek 
 
A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intéz-
ményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai 
csoportok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át, 
– a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át, a máso-
dik, illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi 
gyermekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál 
a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a 
gyermekek után a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltéte-
lek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma el-
éri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiak-
ban: Nek. tv.) 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve 2005/2006. neve-
lési évben is. 
A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken. 
 
AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK  
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 198000 forint/gyermek]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2116. (1210. sz. jav. - 3.mell. 19. a) ), 2129. (1210. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) ), 2130. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) ), 2138. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) bb) ), 2148. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2119. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) 
pont elhagyását javasolják:     
 
„[b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 18000 forint/gyermek 
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A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intéz-
ményekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai 
csoportok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. 
Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át, 
– a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át, a máso-
dik, illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi 
gyermekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál 
a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a 
gyermekek után a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltéte-
lek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma el-
éri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiak-
ban: Nek. tv.) 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve 2005/2006. neve-
lési évben is. 
A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken. 
 
AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK  
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 198000 forint/gyermek]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2120.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont igény-
bevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
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„A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézmé-
nyekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok 
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át, 
– a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át, a második, 
illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi gyer-
mekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 
21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére 
szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igé-
nyelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma eléri a nemzeti és et-
nikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának 
(4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve 2005/2006. nevelési évben is. 
[A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető kiegészí-
tő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2131. (668. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2139. (668. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2150. (668. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/668. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2121.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézmények-
ben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok átlag-
létszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím 
alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át, 
– a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át, a második, 
illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi gyer-
mekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 
21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint. 
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Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére 
szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igé-
nyelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma eléri a nemzeti és et-
nikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának 
(4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve 2005/2006. nevelési évben is. 
 
[A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető kiegészí-
tő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken.]    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2089. (927. sz. jav. - 3.mell. 5. igény ), 2145. (927. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) igény ), 2196. (927. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2122.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézmé-
nyekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok 
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti csoport átlaglétszámnak az 50%-át. 
[– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át, 
– a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át, a máso-
dik, illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50%-át.] 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi gyer-
mekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 
21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére 
szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igé-
nyelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma eléri a nemzeti és et-
nikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának 
(4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve 2005/2006. nevelési évben is. 
[A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető kiegészí-
tő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2132. (1042. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2140. (1042. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2152. (1042. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1042. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2123.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 19. pont b) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézmé-
nyekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok 
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át, 
– a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át, a második, 
illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi gyer-
mekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 
21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint. 
 
[Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma el-
éri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiak-
ban: Nek. tv.) 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve 2005/2006. neve-
lési évben is. 
 
A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken.] 
 
A nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés esetén a b) pont alatti hozzájárulás minden esetben igénybe 
vehető.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1092., 1185. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2124.  Ecsődi László képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézmé-
nyekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok 
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át, 
– a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át, a második, 
illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi gyer-
mekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 
21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére 
szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igé-
nyelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma eléri a nemzeti és et-
nikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának 
(4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve 2005/2006. nevelési évben is. 
[A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető kiegészí-
tő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2134. (1164. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2141. (1164. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2125.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) 
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
/b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
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„A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézmé-
nyekben óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után, amelyekben az óvodai csoportok 
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti csoport átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át, 
– a 2005/2006. nevelési évben, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át, a második, 
illetve harmadik nevelési évben együttesen az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben részt vevő gyermek, ha a többi gyer-
mekkel együtt vesz részt óvodai nevelésben, az óvodai csoport létszámának számításánál a Közokt. 
tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de ezek után a gyermekek után a 
21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére 
szervezett csoportok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igé-
nyelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma eléri a nemzeti és et-
nikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 43. §-ának 
(4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve 2005/2006. nevelési évben is. 
[A b) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermeklétszám alapján nem igényelhető kiegészí-
tő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a)-c) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2135. (1346. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2142. (1346. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2153. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 2155. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2207. 
(1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2126.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 3. számú melléklet 19. pont fajlagos összeg együtt módosítását javasolják:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
„AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK  
EGYÜTTES ÖSSZEGE: [198000] 207 450 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 242. (110. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 247. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 2117. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2127. 
(110. sz. jav. - 3.mell. 20. ), 2160. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2166. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2127.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 3. számú melléklet 20. pont módosítását javasolják:     
 
„20. Iskolai oktatás 
 
a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon 
 
aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [184000] 193 650 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfo-
lyamára járó tanulók után. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő 1-4. évfolyamos tanulók után a 21. aa) pont 
szerinti hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint. 
 
ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 18400 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. év-
folyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok átlag-
létszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím 
alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon együttesen 
az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető hozzájárulás a 
24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken. 
 
AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: [202400] 212 050 forint/tanuló 
 
b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon 
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ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [193000] 203 100 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskola és a nyolc 
évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulók után.  
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő 5-8., évfolyamos tanulók után – beleértve a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat is - 
a 21. aa) pont szerinti hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint. 
A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 
5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól 
kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. A 
művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a művé-
szeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 20. d) és a 20. e) 
pont szerinti hozzájárulás nem igényelhető. 
 
bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 19300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. év-
folyamon – a ba) pont szerint figyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igé-
nyelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. 
számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 5. évfolyamon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás ese-
tén a 7. évfolyamon a 75%-át, a 6-8. évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gimnázium 8. év-
folyamán az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 
5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól 
kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit és 
megfelel az e jogcím szerinti intézményi szintű osztály-átlaglétszám követelményeknek. 
A bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető kiegészítő hozzá-
járulás a 24., a 25. és 26. a), b)  pont szerinti jogcímeken. 
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A ba) ÉS bb) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: [212300] 222 400 forint/tanuló 
 
c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [259000] 260 400 forint/tanuló 
 
ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott gimnázium és szakkö-
zépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) be-
kezdésében meghatározott esetben a 13., valamint a szakiskola 9-10. évfolyamára járó tanulók után. 
 
cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola 9-10. és a szakkö-
zépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) be-
kezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi 
program alapján - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. § (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. A 
művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a művé-
szeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 20. d) és a 20. e) 
pont szerinti hozzájárulás nem igényelhető. 
 
cc) A hozzájárulás kétszerese jár a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján, a 
kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő 9-
10. évfolyamos tanulók után, ezen belül a 27. §-a (8) bekezdésének d) pontja alapján a 2005. szep-
tember 1-jétől bevezetésre kerülő szakképzést előkészítő évfolyamon tanulók után a költségvetési 
év utolsó 4 hónapjára. 
 
cd) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a középiskolai tanu-
lók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján, a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg az oktatást, 
nevelést. Továbbá azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után jár a hozzájárulás 
kétszerese, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott 
oktatási program alapján szervezik meg az oktatást, nevelést. 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. 
 
d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [205000] 206 850 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott szakközépiskolában, szak-
iskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzésről 
szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfele-
lően, a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az 
első szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, továbbá a – a Közokt. tv. 121. §-a (1) be-
kezdésének 21. pontja figyelembevételével - második szakképzésben utoljára a 2004/2005. tanév-
ben indított képzésekben résztvevők 2004/2005. tanévi létszámának 8/12-ed része és a 2005/2006. 
tanévi létszámának 4/12-ed része alapján. Azok után a tanulók után, akik 2005/2006. tanévben kez-
dik meg a második szakképzésüket (a költségvetési év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhető a nor-
matív hozzájárulás.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 242. (110. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 247. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 2117. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2126. 
(110. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 2160. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2166. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2128. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) 
pont módosítását javasolják:     
 
„a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon 
 
[aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS] 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [184 000] 225 000 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfo-
lyamára járó tanulók után a Kt.-ben meghatározott kötelező, nem kötelező, tanórán kívüli és egyéni 
foglalkoztatási órakeretekben, valamint a pedagógiai programban előírt szakmai követelmények 
szerinti neveléshez, oktatáshoz. 
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő 1-4. évfolyamos tanulók után a 21. [aa)] a) 
pont szerinti hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint. 
 
[ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 18400 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-
4. évfolyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztá-
lyok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Lét-
számhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon 
együttesen az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alap-
ján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz 
részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett ta-
nuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások 
igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
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Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlag-
létszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 
2005/2006. tanítási évben is.  
Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető hozzájá-
rulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken. 
 
AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 202400 forint/tanuló]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2129.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont aa) alpont módosítását 
javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
 
„[a]a) A[LAP-]HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [184000] 202400 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2116. (1210. sz. jav. - 3.mell. 19. a) ), 2118. (1210. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2130. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) ), 2138. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

bb) ), 2148. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 



 1121

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2130.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) alpont elhagyását ja-
vasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
 
„[ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 18400 forint/tanuló 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-
4. évfolyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztá-
lyok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Lét-
számhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon 
együttesen az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alap-
ján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz 
részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett ta-
nuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások 
igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlag-
létszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 
2005/2006. tanítási évben is.  
Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető hozzájá-
rulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken. 
 
AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 202400 forint/tanuló]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2116. (1210. sz. jav. - 3.mell. 19. a) ), 2118. (1210. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) ), 2137. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) ), 2138. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

bb) ), 2148. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2131.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. 
évfolyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok át-
laglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon együttesen 
az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
[Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető hozzájá-
rulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2120. (668. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2139. (668. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2150. (668. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/668. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2132.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. 
évfolyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok át-
laglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak az 50%-át. 
[– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon 
együttesen az 50%-át.] 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
[Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető hozzájá-
rulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2122. (1042. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2140. (1042. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2152. (1042. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1042. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2133.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 20. pont a) pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
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„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. 
évfolyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok át-
laglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon együttesen 
az 50%-át. 
 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
 
[Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlag-
létszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 
2005/2006. tanítási évben is.  
 
Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető hozzájá-
rulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.] 
 
A nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés esetén az ab) pont alatti hozzájárulás minden esetben igénybe 
vehető.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1093., 1183. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2134.  Ecsődi László képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. 
évfolyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok át-
laglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak 
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– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon együttesen 
az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
[Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető hozzájá-
rulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2124. (1164. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2141. (1164. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2135.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) 
pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. 
évfolyamon oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az osztályok át-
laglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok 
cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon együttesen 
az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
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Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
[Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető hozzájá-
rulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2125. (1346. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2142. (1346. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2153. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 2155. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2207. (1346. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2136. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) 
pont módosítását javasolják:     
 
„b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon 
 
[ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS] 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [193 000] 235 000 forint/tanuló 
 
ba) A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott általános iskola és a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulók után 
a Kt.-ben meghatározott kötelező, nem kötelező, tanórán kívüli és egyéni foglalkoztatási órakere-
tekben,valamint a pedagógiai programban előírt szakmai követelmények szerinti neveléshez, okta-
táshoz. 
 
bb) A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevő 5-8., évfolyamos tanulók után – beleértve 
a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára járó tanulókat 
is - a 21. [aa)] a) pont szerinti hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint. 
 
bc) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 
5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól 
kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. A 
művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a művé-
szeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 20. d) és a 20. e) 
pont szerinti hozzájárulás nem igényelhető. 
 
[bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 19300 forint/tanuló 
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A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-
8. évfolyamon – a ba) pont szerint figyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma 
után igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 5. évfolyamon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás 
esetén a 7. évfolyamon a 75%-át, a 6-8. évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gimnázium 
8. évfolyamán az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alap-
ján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz 
részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett ta-
nuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások 
igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlag-
létszáma eléri a Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 
2005/2006. tanítási évben is.  
A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művé-
szeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szak-
középiskola 5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., 
a 7. évfolyamtól kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése 
szerint - ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapo-
zó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógi-
ai szakasz követelményeit és megfelel az e jogcím szerinti intézményi szintű osztály-
átlaglétszám követelményeknek. 
A bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b)  pont szerinti jogcímeken. 
A ba) ÉS bb) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 212300 forint/tanuló]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2137.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont ba) alpont módosítását 
javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
„[ba)] A[LAP-]HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [193000] 212300 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2116. (1210. sz. jav. - 3.mell. 19. a) ), 2118. (1210. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) ), 2130. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2138. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

bb) ), 2148. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2138.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) alpont elhagyását ja-
vasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
„[bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 19300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-
8. évfolyamon – a ba) pont szerint figyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma 
után igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 5. évfolyamon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás 
esetén a 7. évfolyamon a 75%-át, a 6-8. évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gimnázium 
8. évfolyamán az 50%-át. 



 1129

Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alap-
ján visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz 
részt az általános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a 
Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett ta-
nuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások 
igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek neve-
lésére, oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után 
abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlag-
létszáma eléri a Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 
2005/2006. tanítási évben is.  
A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művé-
szeti szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szak-
középiskola 5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., 
a 7. évfolyamtól kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése 
szerint - ugyanabban az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapo-
zó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógi-
ai szakasz követelményeit és megfelel az e jogcím szerinti intézményi szintű osztály-
átlaglétszám követelményeknek. 
A bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b)  pont szerinti jogcímeken. 
 
A ba) ÉS bb) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 212300 forint/tanuló]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2116. (1210. sz. jav. - 3.mell. 19. a) ), 2118. (1210. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) ), 2130. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) ), 2148. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2139.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
/bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. 
évfolyamon – a ba) pont szerint figyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
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igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 
3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 5. évfolyamon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás ese-
tén a 7. évfolyamon a 75%-át, a 6-8. évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gimnázium 8. év-
folyamán az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 
5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól 
kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit és 
megfelel az e jogcím szerinti intézményi szintű osztály-átlaglétszám követelményeknek. 
[A bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b)  pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2120. (668. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2131. (668. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2150. (668. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/668. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2140.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
/bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. 
évfolyamon – a ba) pont szerint figyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
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igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 
3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak az 50%-át. 
[– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 5. évfolyamon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás 
esetén a 7. évfolyamon a 75%-át, a 6-8. évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gimnázium 
8. évfolyamán az 50%-át.] 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 
5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól 
kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit és 
megfelel az e jogcím szerinti intézményi szintű osztály-átlaglétszám követelményeknek. 
[A bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b)  pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2122. (1042. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2132. (1042. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2152. (1042. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1042. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2141.  Ecsődi László képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/”20. Iskolai oktatás/ 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
/bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. 
évfolyamon – a ba) pont szerint figyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
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igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 
3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 5. évfolyamon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás ese-
tén a 7. évfolyamon a 75%-át, a 6-8. évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gimnázium 8. év-
folyamán az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 
5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól 
kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit és 
megfelel az e jogcím szerinti intézményi szintű osztály-átlaglétszám követelményeknek. 
[A bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b)  pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2124. (1164. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2134. (1164. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1164. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2142.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) 
pont bb) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
/bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. 
évfolyamon – a ba) pont szerint figyelembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után 
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igényelheti, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 
3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított 5. évfolyamon, hat évfolyamos gimnáziumi oktatás ese-
tén a 7. évfolyamon a 75%-át, a 6-8. évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gimnázium 8. év-
folyamán az 50%-át. 
Az átlaglétszám számításánál a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban – a 21. ab) pont alapján 
visszahelyezett tanulók kivételével - részt vevő tanuló, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az álta-
lános iskolai nevelésben, oktatásban, az osztály(ok) létszámának számításánál a Közokt. tv. 3. szá-
mú melléklete II. rész 3. pontja szerint vehető figyelembe, de az érintett tanuló(k) után – beleértve a 
visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott 
feltételek szerint.  
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül hagyott létszám után abban az 
esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a 
Nek. tv. 43. § -ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005. illetve 2005/2006. tanítási évben 
is.  
A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola és szakközépiskola 
5-8. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi program alapján az 5., a 7. évfolyamtól 
kezdődően - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. §-ának (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit és 
megfelel az e jogcím szerinti intézményi szintű osztály-átlaglétszám követelményeknek. 
[A bb) pont szerinti hozzájárulásra jogosító tanulólétszám alapján nem igényelhető kiegészítő 
hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b)  pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2125. (1346. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2135. (1346. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2153. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 2155. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2207. (1346. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2143. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) 
pont módosítását javasolják:     
 
„c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [259 000] 290 000 forint/tanuló 
 
ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott gimnázium és szakkö-
zépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) be-
kezdésében meghatározott esetben a 13., valamint a szakiskola 9-10. évfolyamára járó tanulók után 
a Kt.-ben meghatározott kötelező, nem kötelező, tanórán kívüli és egyéni foglalkoztatási órakere-
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tekben, valamint a pedagógiai programban előírt szakmai követelmények szerinti neveléshez, okta-
táshoz. 
 
cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat az általa fenntartott, művészeti 
szakmai vizsgára felkészítő, párhuzamos művészeti képzést folytató szakiskola 9-10. és a szakkö-
zépiskola 9-12., továbbá a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdésében, illetve 29. §-ának (2) és (8) be-
kezdésében meghatározottak szerint a 13. évfolyamára járó tanulók után, ha a tanuló a központi 
program alapján - a Közokt. tv. 27. §-ának (7), illetőleg a 29. § (8) bekezdése szerint - ugyanabban 
az iskolában egyidejűleg sajátítja el az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakasz, va-
lamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagógiai szakasz követelményeit. A 
művészeti szakmai vizsgára felkészítő párhuzamos oktatás esetén ez a hozzájárulás szolgál a művé-
szeti szakmai elméleti és szakmai gyakorlati oktatáshoz is, ezért ezen a jogcímen a 20. d) és a 20. e) 
pont szerinti hozzájárulás nem igényelhető. 
 
cc) A hozzájárulás kétszerese jár a szakiskolában a Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján, a 
kerettanterv alapján elkészített helyi tanterv szerint szervezett felzárkóztató oktatásban részt vevő 9-
10. évfolyamos tanulók után, ezen belül a 27. §-a (8) bekezdésének d) pontja alapján a 2005. szep-
tember 1-jétől bevezetésre kerülő szakképzést előkészítő évfolyamon tanulók után a költségvetési 
év utolsó 4 hónapjára. 
 
cd) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a középiskolai tanu-
lók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján, a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében szervezik meg az oktatást, 
nevelést. Továbbá azon 9. előkészítő osztályba járó középiskolai tanulók után jár a hozzájárulás 
kétszerese, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos 
Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott 
oktatási program alapján szervezik meg az oktatást, nevelést. 
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2144. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) 
pont módosítását javasolják:     
 
„d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés) 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [205 000] 230 000 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott szakközépiskolában, szak-
iskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzésről 
szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendelkezéseinek megfele-
lően, a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben részt vevő tanulók után az 
első és a második szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez[, továbbá a – a Közokt. tv. 
121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével - második szakképzésben utoljára a 
2004/2005. tanévben indított képzésekben résztvevők 2004/2005. tanévi létszámának 8/12-ed 
része és a 2005/2006. tanévi létszámának 4/12-ed része alapján. Azok után a tanulók után, 
akik 2005/2006. tanévben kezdik meg a második szakképzésüket (a költségvetési év utolsó 4 
hónapjára) nem igényelhető a normatív hozzájárulás].”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2145.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) pont 
igénybevétel feltételei elhagyását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás 
d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)/ 
 
„[A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott szakközépiskolá-
ban, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a 
szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) rendel-
kezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzésben 
részt vevő tanulók után az első szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez, továbbá a 
– a Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével - második szakkép-
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zésben utoljára a 2004/2005. tanévben indított képzésekben résztvevők 2004/2005. tanévi lét-
számának 8/12-ed része és a 2005/2006. tanévi létszámának 4/12-ed része alapján. Azok után a 
tanulók után, akik 2005/2006. tanévben kezdik meg a második szakképzésüket (a költségvetési 
év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhető a normatív hozzájárulás.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2089. (927. sz. jav. - 3.mell. 5. igény ), 2121. (927. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) igény ), 2196. (927. sz. jav. - 3.mell. 25. b) ba) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2146. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont e) 
pont módosítását javasolják:     
 
„e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés) 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 124 000 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott szakközépiskolában, szak-
iskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a szakképzési 
törvény rendelkezéseinek megfelelően szervezett szakképzésben, szakmai gyakorlati képzésben 
részt vevő tanulók után az első és a második szakképesítés megszerzésére történő felkészítéshez[, 
továbbá a – a Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja figyelembevételével - második 
szakképzésben utoljára a 2004/2005. tanévben indított képzésekben résztvevők 2004/2005. 
tanévi létszámának 8/12-ed része és a 2005/2006. tanévi létszámának 4/12-ed része alapján] a 
következők szerint: 
 
ea) az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) egy évfolyamos képzési idővel megha-
tározott szakképzésben részt vevő valamennyi, valamint a legalább kettő és fél évfolyamos képzési 
idővel meghatározott szakképzés esetében a második szakképzési évfolyam, illetve a záró szakkép-
zési évfolyamot megelőző további szakképzési évfolyamon iskolai tanműhelyben szakmai gyakor-
lati képzésben részt vevő tanulók után. Továbbá a speciális szakiskola, a készségfejlesztő speciális 
szakiskola szakképzési évfolyamain - nem OKJ képzés keretében - az életkezdéshez, a munkába ál-
láshoz szükséges ismeretek átadását szolgáló képzés esetén a Közokt. tv. 27. §-ának (10) bekezdése 
szerinti, mindkét szakképzési évfolyamon a gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után. 
 
eb) a hozzájárulás 140%-át igényelheti a helyi önkormányzat, az első szakképzési évfolyamon az 
iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után, ha az OKJ-
ben meghatározott képzési idő az adott szakképzés esetén az egy évfolyamot meghaladja. 
 
ec) a hozzájárulás 60%-át igényelheti a helyi önkormányzat azon iskolai tanműhelyben szervezett 
szakmai képzések esetében, amikor az OKJ-ben meghatározott évfolyamok száma legalább kettő és 
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fél, a kettő és féléves képzések esetében az utolsó félévben. A további szakképzések esetén a záró 
szakképzési évfolyamon iskolai tanműhelyben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt vevő 
tanulók után, valamint, ha az OKJ-ben meghatározott évfolyamok száma meghaladja az egy évfo-
lyamot és nem éri el a két évfolyamot, az első szakképzési évfolyamot követő szakképzési évfo-
lyamon iskolai tanműhelyben gyakorlati képzésben részt vevő tanulók után. 
 
ed) a hozzájárulás [20] 30%-át igényelheti a helyi önkormányzat a tanulószerződés alapján nem a 
helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati képzésben részt 
vevő azon tanulók után, akikkel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanulószerződést kötöttek a 
gyakorlati képzés szakmai ellenőrzésére és az iskolai tanműhelyben szervezett kiegészítő képzések-
re. 
 
Az ea)-ec) hozzájárulás feltétele, hogy a gyakorlati oktatást a szakképzés megkezdésének és folyta-
tásának feltételeiről szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet 13. §-a szerint, a gyakorlati képzés tan-
tervében meghatározott feltételekkel rendelkező iskolai tanműhelyben, tangazdaságban, tanboltban, 
tankórteremben, tankertben, tanudvarban, tankonyhában, laboratóriumban, tanirodában, demonstrá-
ciós teremben, gyakorló és szaktanteremben szervezzék meg.  
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegészítő 
szabályok 1. i) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
[Azok után a tanulók után, akik 2005/2006. tanévben kezdik meg – a Közokt. tv. 121. §-a (1) 
bekezdésének 21. pontjában foglaltak alapján - a második szakképzésüket, (a költségvetési év 
utolsó 4 hónapjára) nem igényelhető a normatív hozzájárulás.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2147. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) 
pont aa) alpont módosítását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
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„[aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS] 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [422 000] 497 300 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2148.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont aa) alpont módosítását 
javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
 
„[aa)] A[LAP-]HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [422000] 464200 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2116. (1210. sz. jav. - 3.mell. 19. a) ), 2118. (1210. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) ), 2130. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) ), 2138. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2151. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2149. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) 
pont ab) alpont elhagyását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
 
„[ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 42200 forint/gyermek, tanuló 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 
óvodai gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 
5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő 
gyermekek, tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztá-
lyok – az aa) pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével - a Közokt. tv. 3. számú mellék-
lete II. rész 3. pontja szerint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított első nevelési évben, illetve 1. és 5. évfolyamon, a hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon évfolyamonként a 75%-át, a második 
és harmadik nevelési évben, illetve 2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen hat évfolyamos gim-
náziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon az 50%-át. 
Az aa) pont alatti – visszahelyezett - tanulókat az osztály létszámának számításánál egy tanu-
lóként kell figyelembe venni.  
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma után e hozzájárulás mellett - a 
csoport, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött - a 19. b) és 20. ab), bb) pont szerinti 
hozzájárulás nem igényelhető. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek 
gyógypedagógiai nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok létszámát. Az így fi-
gyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha 
ezeknek a csoportoknak, osztályoknak - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja 
szerint számított - átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 
2004/2005., illetve a 2005/2006. tanítási évben is.  
Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermek, illetve tanulólétszám alapján nem igé-
nyelhető kiegészítő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken. 
 
AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 464200 forint/gyermek, tanuló]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
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- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2150.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont ab) 
alpont elhagyását javasolja:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
 
[ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 42200 forint/gyermek, tanuló 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 
óvodai gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 
5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő 
gyermekek, tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztá-
lyok – az aa) pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével - a Közokt. tv. 3. számú mellék-
lete II. rész 3. pontja szerint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított első nevelési évben, illetve 1. és 5. évfolyamon, a hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon évfolyamonként a 75%-át, a második 
és harmadik nevelési évben, illetve 2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen hat évfolyamos gim-
náziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon az 50%-át. 
Az aa) pont alatti – visszahelyezett - tanulókat az osztály létszámának számításánál egy tanu-
lóként kell figyelembe venni.  
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma után e hozzájárulás mellett - a 
csoport, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött - a 19. b) és 20. ab), bb) pont szerinti 
hozzájárulás nem igényelhető. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek 
gyógypedagógiai nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok létszámát. Az így fi-
gyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha 
ezeknek a csoportoknak, osztályoknak - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja 
szerint számított - átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 
2004/2005., illetve a 2005/2006. tanítási évben is.  
Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermek, illetve tanulólétszám alapján nem igé-
nyelhető kiegészítő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.]    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2120. (668. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2131. (668. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2139. (668. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/668. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2151.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont ab) alpont elhagyását ja-
vasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
 
„[ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: 42200 forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 
óvodai gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 
5-8., a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő 
gyermekek, tanulók létszáma után igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztá-
lyok – az aa) pont alapján visszahelyezett tanulók kivételével - a Közokt. tv. 3. számú mellék-
lete II. rész 3. pontja szerint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított első nevelési évben, illetve 1. és 5. évfolyamon, a hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon évfolyamonként a 75%-át, a második 
és harmadik nevelési évben, illetve 2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen hat évfolyamos gim-
náziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon az 50%-át. 
Az aa) pont alatti – visszahelyezett - tanulókat az osztály létszámának számításánál egy tanu-
lóként kell figyelembe venni.  
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma után e hozzájárulás mellett - a 
csoport, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött - a 19. b) és 20. ab), bb) pont szerinti 
hozzájárulás nem igényelhető. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek 
gyógypedagógiai nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok létszámát. Az így fi-
gyelmen kívül hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha 
ezeknek a csoportoknak, osztályoknak - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja 
szerint számított - átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 
2004/2005., illetve a 2005/2006. tanítási évben is.  
Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermek, illetve tanulólétszám alapján nem igé-
nyelhető kiegészítő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken. 
 
AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 464200 forint/gyermek, tanuló]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2116. (1210. sz. jav. - 3.mell. 19. a) ), 2118. (1210. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) ), 2130. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) ), 2138. (1210. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148. (1210. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1210. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2152.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont ab) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben óvodai 
gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat 
évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekek, tanu-
lók létszáma után igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztályok – az aa) pont 
alapján visszahelyezett tanulók kivételével - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja sze-
rint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú mellékletében 
foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak az 50%-át. 
[– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított első nevelési évben, illetve 1. és 5. évfolyamon, a hat 
évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon évfolyamonként a 75%-át, a második 
és harmadik nevelési évben, illetve 2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen hat évfolyamos gim-
náziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon az 50%-át.] 
Az aa) pont alatti – visszahelyezett - tanulókat az osztály létszámának számításánál egy tanulóként 
kell figyelembe venni.  
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma után e hozzájárulás mellett - a cso-
port, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött - a 19. b) és 20. ab), bb) pont szerinti hozzájá-
rulás nem igényelhető. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek gyógype-
dagógiai nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül 
hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csopor-
toknak, osztályoknak - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint számított - átlag-
létszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve a 
2005/2006. tanítási évben is.  
[Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermek, illetve tanulólétszám alapján nem igé-
nyelhető kiegészítő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2122. (1042. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2132. (1042. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2140. (1042. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1042. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2153.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) 
pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
/ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben óvodai 
gyógypedagógiai nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat 
évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekek, tanu-
lók létszáma után igényelheti, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztályok – az aa) pont 
alapján visszahelyezett tanulók kivételével - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja sze-
rint számított átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú mellékletében 
foglalt csoport, osztály átlaglétszámnak 
– a 2004/2005. tanévben az 50%-át, 
– a 2005/2006. tanévben, az akkor indított első nevelési évben, illetve 1. és 5. évfolyamon, a hat év-
folyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon évfolyamonként a 75%-át, a második és har-
madik nevelési évben, illetve 2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen hat évfolyamos gimnáziumi ok-
tatás esetén a 8. évfolyamon az 50%-át. 
Az aa) pont alatti – visszahelyezett - tanulók[at] után a hozzájárulás 70 %-a jár. [az]Az osztály lét-
számának számításánál a visszahelyezett tanulókat egy tanulóként kell figyelembe venni.  
A gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők létszáma után e hozzájárulás mellett - a cso-
port, illetve osztály átlaglétszám feltételekhez kötött - a 19. b) és 20. ab), bb) pont szerinti hozzájá-
rulás nem igényelhető. 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek gyógype-
dagógiai nevelésére, oktatására szervezett csoportok, osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül 
hagyott létszám után abban az esetben igényelhető e normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csopor-
toknak, osztályoknak - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint számított - átlag-
létszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot a 2004/2005., illetve a 
2005/2006. tanítási évben is.  
[Az ab) pont szerinti hozzájárulásra jogosító gyermek, illetve tanulólétszám alapján nem igé-
nyelhető kiegészítő hozzájárulás a 24., a 25. és 26. a), b) pont szerinti jogcímeken.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2125. (1346. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2135. (1346. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2142. (1346. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2155. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2207. (1346. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2154. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont b) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/b) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás a középiskolában, szakiskolában és a szakkép-
ző intézményben/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [462000] 520 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2155.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont b) 
pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
/b) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás a középiskolában, szakiskolában és a szakkép-
ző intézményben/ 
 
„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott középiskolában, szakiskolában és szak-
képző intézményekben az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján 
gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelésben, oktatásban részt vevő tanuló - beleértve a má-
sodik és további szakképzésben részt vevő tanulót - után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a 
hozzájárulás, hogy az érintett tanulónak a többi tanulóval együtt vagy a fogyatékosság típusának 
megfelelően létrehozott osztályban, tagozatban, iskolában a többi tanulótól elkülönítve biztosítják a 
nevelést, oktatást. 
A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos iskolai tanuló után abban az esetben is, ha tanulmányi 
kötelezettségét a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanulóként telje-
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síti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít, to-
vábbá, ha a nem fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és 
fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott - 
orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy részére az iskola leg-
alább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
Ez a hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott - a Közokt. tv. 27. §-ának (10) 
és (12) bekezdésében meghatározott - speciális szakiskolába, készségfejlesztő szakiskolába, előké-
szítő szakiskolába járó tanulók után is. 
A b) pont szerinti hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül csak a 20. 
e), a 24. [a) és] c)-e), valamint a 25-26. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott 
meghatározott feltételekkel.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2125. (1346. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2135. (1346. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2142. (1346. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2153. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 2207. 
(1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2156.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
21. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/c) Korai fejlesztés, gondozás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240000] 245 000 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (1116. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1116. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2157. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont c) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/c) Korai fejlesztés, gondozás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240000] 280 000  forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2158.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
21. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/d) Fejlesztő felkészítés/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [320000] 325 000 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245. (1117. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1117. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2159. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont d) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/d) Fejlesztő felkészítés/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [320000] 365 000 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2160.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 110 250 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 242. (110. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 247. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 2117. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2126. 
(110. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 2127. (110. sz. jav. - 3.mell. 20. ), 2166. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2161.  Gulyás József és Gusztos Péter képviselők, valamint Gusztos Péter képviselő a 
törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 100 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2167. (1094. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1094., 1184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2162. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 117 600 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2163.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont fajlagos összeg módosítá-
sát javasolják:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 105000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2164. (1072. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1072. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2164.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont fajlagos összeg módosí-
tását javasolják:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [58000] 86000 forint/tanuló”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2163. (1072. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1072. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2165. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [58000] 76200 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2166.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők a törvény-
javaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
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/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [58000] 71 400 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 240. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 242. (110. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 247. (110. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 2117. (110. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2126. 
(110. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 2127. (110. sz. jav. - 3.mell. 20. ), 2160. (110. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2167.  Gulyás József és Gusztos Péter képviselők, valamint Gusztos Péter képviselő a 
törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [58000] 52 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2161. (1094. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1094., 1184. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2168.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
„23. Kollégiumok közoktatási feladatai 
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [200000] 260 000 forint/tanuló” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat fejezeti előirányzatát és a 4. sz. 
mellékletét is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2187. (974. sz. jav. - 3.mell. 24. d) igény ), 2198. (974. sz. 

jav. - 3.mell. 26. a) igény lez. ), 2290. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), 2293. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 4. igény ), 2296. (974. sz. jav. - 

8.mell. I. 7. igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2169. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [200000] 260 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2170.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont aa) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„aa) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban nappali oktatásban 
még nem részesülő gyermek, valamint a Közokt. tv. 53. §-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított 
kollégiumi, externátusi nevelésben, oktatásban részesülő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő 
tanuló után veheti igénybe. Ez utóbbit csak abban az esetben, ha a tanuló a Közokt. tv. szerint szer-
vezett iskolai rendszerű oktatásban vesz részt.  
 
A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi neveléséhez 
oktatásához nem ez, hanem a b) pont szerinti hozzájárulás igényelhető.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1050. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2171. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) 
pont ab) alpont elhagyását javasolják:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„[ab) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a kollégiumi 
nevelésben, oktatásban részesülő tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal 
kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programja keretében szervezik meg a nevelést, oktatást.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2172. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) 
pont ac) alpont módosítását javasolják:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„[ac)] ab) A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a tanu-
lók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Hely-
zetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja vagy a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany 
János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján 
szervezik meg a nevelést, oktatást[.], illetve azok után a tanulók után, akik a Közokt. tv. 27. § (8) 
bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban vesz részt. „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2173. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont b) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
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/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/b) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [500000] 565000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2174. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [22500] 30000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2175.  Gulyás József és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 24. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [22500] 23 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251. (1118. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1118. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2176. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) 
pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„ab) A hozzájárulás [negyven] húsz százalékkal növelt összegét veheti igénybe a helyi önkormány-
zat az általa fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamán a nevelési-oktatási intézmények működésé-
ről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet (a továbbiakban: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet) 39/C. 
§-ának megfelelően szervezett egész napos iskolaotthonos osztályba járó tanulók után a Kiegészítő 
szabályok 1. n) pontja szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2177.  Gulyás József és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 24. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [20000] 22 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 250. (1119. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2178. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) 
pont ba) alpont elhagyását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„[ba) A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általá-
nos iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. 
(VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter ál-
tal kiadott program szerint képesség-kibontakoztató felkészítésben vesz részt. Az igényjogo-
sultság számítása a Kiegészítő szabályok 1. o) pontja szerint történik.]”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2179.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képvise-
lők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont ba) alpont igénybevétel feltételei mó-
dosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„ba) A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartottóvodában 
óvodai nevelésben részt vevő gyermek, valamint általános iskolában nappali rendszerű oktatásban 
részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában meghatározott 
követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint képesség-kibontakoztató felké-
szítésben vesz részt. Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 1. o) pontja szerint tör-
ténik.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1100., 1181. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2180. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) 
pont bb) alpont módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„[bb)] ba) E kiegészítő hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában 
óvodai nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tankö-
teles tanuló után is, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, 
magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak, a nevelési tanács-
adó szakvéleményében foglaltak alapján legfeljebb tizenöt fős óvodai csoportban, iskolai osztály-
ban, az oktatási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató prog-
ram szerint - legalább heti hat óra - foglalkoztatást biztosítanak. Az igényjogosultság számítása a 
Kiegészítő szabályok 1. o) pontja szerint történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2181. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) 
pont bc) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„[bc)] bb) A kiegészítő hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntar-
tott óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban 
részt vevő tanköteles tanuló után, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedé-
si, tanulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak a neve-
lési tanácsadó szakvéleményében foglaltak alapján a teljes óvodai nevelését, iskolai oktatását kis 
létszámú - legfeljebb tizenöt fős - óvodai csoportban, iskolai osztályban szervezték meg, feltéve, 
hogy a kis létszámú óvodai csoportot, iskolai osztályt a 2003/2004. tanévben, vagy azt megelőzően 
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szervezték meg. A 2004/2005. nevelési évtől, tanítási évtől szervezett kis létszámú óvodai csopor-
tok, iskolai osztályok létszáma után csak a ba) hozzájárulás vehető igénybe a Kiegészítő szabályok 
1. n) pontja szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2182. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) 
pont bd) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„[bd)] bc) A kiegészítő hozzájárulás [háromszorosát] két és félszeresét igényelheti a helyi önkor-
mányzat a nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) 
MKM rendelet 39/E. §-ában meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott 
program szerint a 2003/2004-es tanévtől az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben 
vesz részt integrációs felkészítésben a Kiegészítő szabályok 1. n) pontja szerint. 
A ba)-[bd)]bc) pont alatti hozzájárulások nem igényelhetők, ha a tanuló a 20. cc) pont szerint a 
Közokt. tv. 27. §-ának (8) bekezdése alapján szervezett felzárkóztató oktatásban vesz részt, vagy ha 
a 20. cd), illetve a 23. ab) és ac) pont szerint, az Arany János Tehetséggondozó Programban, vagy 
az Arany János Kollégiumi Programban vesz részt, ha a 21. aa), és b) pont alapján különleges gon-
dozás keretében nyújtott nevelésben oktatásban, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban részesül.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2183. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) 
pont be) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„[be)] bd) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenn-
tartott gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben, a tanév-
ből a 180 naptári napot el nem érő, de 90 naptári napot meghaladóan gyógykezelés alatt álló tanuló 
után. A tanéven belül megszakítás nélkül legalább 180 naptári napon tartós gyógykezelés alatt álló, 
nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után - ha részére az intézményben az oktatást folya-
matosan biztosítják - a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár. A hozzájárulás igénybevételét megala-
pozó tanulólétszámot a Kiegészítő szabályok 1. p) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani. E 
hozzájárulás mellett a feladatellátáshoz további, közoktatási jogcímű hozzájárulás nem igényelhe-
tő.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2184.  Gulyás József és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 24. pont c) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [45000] 48 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 253. (1120. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2185.  Horváth Csaba és dr. Botka László képviselők a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 24. pont kiegészítését javasolják a következő új d) pont  felvételével:     
 

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
„d) Önkormányzati nyelvi kurzus 
 
Fajlagos összeg : 1500 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa szervezett ingyenes legalább 32 óra 
kurzusidejű európai nyelvek képzésen résztvevő helyben lakó személyek után a Kiegészítő szabá-
lyok pontjában foglaltak figyelembevételével.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (1236. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 2211. 
(1236. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. új q) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2186.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képvise-
lők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [300] 1000 forint/tanuló”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1101., 1182. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2187.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. aa), ba), c)-d), [és] 21. aa), és b) 
pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek és a 23. a) pontjá-
ban meghatározott kollégiumi ellátásban részesülőknek a Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint 
számított adata alapján veheti igénybe a pedagógiai programban meghatározott intézményen kívüli 
kulturális, művészeti, szabadidős-sport vagy más foglalkozás, kirándulás, erdei iskola, illetve egész-
ségfejlesztést megvalósító feladataihoz.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2168. (974. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 2198. (974. sz. jav. 

- 3.mell. 26. a) igény lez. ), 2290. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), 2293. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 4. igény ), 2296. (974. sz. jav. - 8.mell. 

I. 7. igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2188.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont 
módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
„e) Hozzájárulás a középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszerve-
zett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához 
 
ea) Hozzájárulás a középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszerve-
zett érettségi vizsgák lebonyolításához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [10000] 2 300 forint/tantárgyi vizsga 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben a 2005. [évi] május-júniusi és a szeptember-októberi vizsgaidőszakban a középszintű és 
hagyományos rendszer szerint (a 13. évfolyamon) megszervezett  érettségi [és szakmai] vizsgák le-
bonyolításához. Az igényjogosultság alapja a 2005. májusi-júniusi és a szeptemberi-októberi vizs-
gaidőszakban [időpontban középszintű érettségi, szakmai vizsgát és a 2005. szeptemberi-
októberi javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók becsült lét-
száma] a középszintű és a hagyományos rendszer szerint (a 13. évfolyamon) megszervezett tantár-
gyi érettségi vizsgák becsült száma.  
 
Az elszámolás a 2005. május-júniusi és a szeptember-októberi vizsgaidőszakban a tanulók által 
megkezdett középszintű és hagyományos rendszer szerint (a 13. évfolyamon) megszervezett tantár-
gyi érettségi vizsgák tényleges száma alapján történik. 
 
A hozzájárulás kizárólag a Közokt. tv. 114. §-ban meghatározott ingyenes vizsgák után vehető 
igénybe. 
 
A hozzájárulás folyósítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik: a hozzájárulás 80%-ának megfelelő 
összeg átutalása május 25-éig, 20%-ának megfelelő összeg átutalása szeptember 25-éig. Az elszá-
molás a 2005. évben az érettségi[-, szakmai vizsgát, a javító-, középszintű pótló érettségi, szak-
mai vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma] vizsgák tényleges száma alapján történik a 
Kiegészítő szabályok 1. [t)] q pontjában foglaltak figyelembevételével. 
 
eb) Hozzájárulás a szakmai vizsgák lebonyolításához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10 000 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben a 2005. évi szakmai vizsgák lebonyolításához. Az igényjogosultság alapja a 2005. májusi-
júniusi és a szeptemberi-októberi időpontban szakmai vizsgát megkezdő tanulók becsült létszáma. 
 
Az elszámolás a 2005. évben szakmai vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján törté-
nik. 
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A hozzájárulás kizárólag a Közokt. tv. 114.  §-ban meghatározott ingyenes vizsgák után vehető 
igénybe. 
 
A hozzájárulás folyósítása az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik: a hozzájárulás 80%-ának megfelelő 
összeg átutalása május 25-éig, 20%-ának megfelelő összeg átutalása szeptember 25-éig. Az elszá-
molás a 2005. évben a javító, pótló szakmai vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján 
történik a Kiegészítő szabályok 1. q) pontjában foglaltak figyelembevételével.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2208. (1189. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. q) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2189.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont aa) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
/a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
/aa) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [25000] 26 200 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 257. (1121. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2190. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) 
pont aa) alpont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
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/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
/aa) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [25000] 28000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2191. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) 
pont ab) alpont módosítását javasolják:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
„ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába, alapfokú művészetoktatási intézménybe bejá-
ró tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [9800] 12000  forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a fenntartó helyi önkormányzat a nem a lakóhelye, ennek hiányában nem 
a tartózkodási helye szerinti gimnázium, a szakközépiskola 9-13. évfolyamára, illetve a szakiskola 
9-10. évfolyamára, [valamint] a szakképzési évfolyamokra bejáró, továbbá az alapfokú művészet-
oktatási intézményben, a Közokt. tv. 117. §-ának (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott 
nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után - beleértve az előbbi intézményekben 
gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban részesülőket is - a következők szerint veheti igénybe: 
– a megyei fenntartásban lévő intézménybe más megye közigazgatási területéről bejáró tanuló után, 
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– a fővárosi önkormányzat és a fővárosi kerületi önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe 
a főváros közigazgatási területén kívüli település(ek)ről bejáró tanuló után, 
– a települési önkormányzatok fenntartásában lévő intézménybe más település(ek) közigazgatási te-
rületéről bejáró tanuló után. 
A kollégiumi (externátusi) elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben, ok-
tatásban résztvevők után a hozzájárulás nem igényelhető.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2192.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont ab) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
/a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
/ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [9800] 11 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 255. (1122. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2193. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont b) 
pont módosítását javasolják:     
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/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
„b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába, alapfokú művészetoktatási intéz-
ményébe járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [21000] 42000 forint/gyermek, tanuló 
 
ba) A hozzájárulást igényelheti az intézményfenntartó társulás keretében az intézmény székhelye 
szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. 
évfolyamos oktatásban, alapfokú művészetoktatásban részt vevő gyermek, tanuló létszáma után, ha 
az intézményi szinten számított csoport, osztály átlaglétszámok – a társulásban működő minden in-
tézményben, intézményi szinten - kivétel nélkül elérik a 19. b), a 20.  ab) és bb), valamint a 21. ab) 
pontban meghatározott csoport, osztály átlaglétszámokat.  
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás nem jár.  
További feltétel az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös ala-
pítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös 
meghatározása.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2194.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont b) pont fajlagos összeg módosí-
tását javasolják:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
„b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [21000] 36000 forint/gyermek, tanuló”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1205. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2195.  Gulyás József és dr. Wekler Ferenc képviselők a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let 25. pont b) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatá-
sa/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [21000] 38000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 258. (1083. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 25.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1083. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2196.  Gyapay Zoltán képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont b) pont 
ba) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához 
b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„ba) A hozzájárulást igényelheti az intézményfenntartó társulás keretében az intézmény székhelye 
szerinti önkormányzat a társulásban részt vevő községek óvodai nevelésben, általános iskolai 1-8. 
évfolyamos oktatásban, alapfokú művészetoktatásban részt vevő gyermek, tanuló létszáma után, ha 
az intézményi szinten számított csoport, osztály átlaglétszámok – a társulásban működő minden in-
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tézményben, intézményi szinten - kivétel nélkül elérik a 19. b), a 20.  ab) és bb), valamint a 21. ab) 
pontban meghatározott csoport, osztály átlaglétszámokat.  
 
A társulás intézményeibe járó városi gyermekek, tanulók után a hozzájárulás [nem]50 %-a jár, 
amely a társulásban résztvevő, egy konkrétan megjelölt városi intézmény vonatkozásában vehető 
igénybe. A hozzájárulás nem jár, ha a társulást kizárólag városok alkotják.  
További feltétel az érintett nevelési-oktatási intézmény írásos megállapodásban rögzített közös ala-
pítása és/vagy megállapodás alapján közös üzemeltetése, az intézmény költségvetésének közös 
meghatározása.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2089. (927. sz. jav. - 3.mell. 5. igény ), 2121. (927. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) igény ), 2145. (927. sz. jav. - 3.mell. 20. d) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/927. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2197. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont c) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/c) A kistelepülések támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [12500] 26000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 



 1171

- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2198.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont a) pont igénybevétel feltételei lezáró szövege módosítá-
sát javasolják:     
 
/26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 
a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi közétkeztetés/ 
 
„Az e pontban foglalt kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen 
igényelhetők azzal, hogy a fenntartó a hozzájárulást az étkezést biztosító intézmények között a köz-
étkeztetés igénybevevők arányában megosztja úgy, hogy ennek során a kollégiumi ellátásban része-
sülőket két gyermekként, tanulóként kell számításba venni. Emellett ugyanazon gyermek, tanuló - 
művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, 
vagy kollégiumi ellátás esetén - csak egy intézménynél vehető figyelembe. 
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 2. c) pontja szerint történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2168. (974. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 2187. (974. sz. jav. 

- 3.mell. 24. d) igény ), 2290. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), 2293. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 4. igény ), 2296. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 

7. igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2199.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képvise-
lők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont a) pont igénybevétel feltételei lezáró szövege 
módosítását javasolják:     
 
/26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
/a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi közétkeztetés/ 
 
„A hozzájárulást a helyi önkormányzatok a Közokt. tv. 118. §-a (5) bekezdéséhez kapcsolódóan a 
20. aa), ba) ,c)-d) és  21. aa) és b) pontjában meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban 
résztvevőknek a 2005/2006. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai állapotra becsült ta-
nulói létszáma alapján igényelhetik, az elszámolás a 2005/2006. tanévi (tényleges) nyitó közoktatási 
statisztikában szereplő, nappali rendszerű oktatásban résztvevők létszámának figyelembevételével 
történik. 
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Az e pontban foglalt kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igé-
nyelhetők. Emellett ugyanazon gyermek, tanuló - művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészí-
tő kisebbségi oktatásban vendégtanulói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén - csak egy in-
tézménynél vehető figyelembe. 
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 2. c) pontja szerint történik.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1095., 1176. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Gazdasági bizottság ülésén egyetért, a Költség-
vetési bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
 2200.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont b) pont bb) 
alpont címe módosítását javasolja:     
 
/26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások 
b) Hozzájárulás a tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátásához/ 
 
„bb) Kiegészítő hozzájárulás [ingyenes] a kedvezményes tankönyvellátáshoz”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1043. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2201. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) 
pont igénybevétel feltételei cb) alpont elhagyását javasolják:     
 
/26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
/c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok/ 
 
„[cb) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a kollégiumi 
a kollégiumi hallgatói jogviszonyban lévő tanulók után, akik az Oktatási Minisztériummal kö-
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tött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programja keretében veszik igénybe a kollégiumi ellátást.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2202. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) 
pont igénybevétel feltételei cc) alpont módosítását javasolják:     
 
/26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
/c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok/ 
 
„[cc)] cb) A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a kollé-
giumi hallgatói jogviszonyban lévő a tanulók után, akik az Oktatási Minisztériummal kötött megál-
lapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja, illetve a 
Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter ál-
tal kiadott oktatási program alapján veszik igénybe a kollégiumi ellátást[.], illetve azok után a tanu-
lók után, akik a Közokt. tv. 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban vesz részt.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2203. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 27. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/27. Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 1227 forint/lakos, de legalább minden közművelődési és közgyűjteményi 
feladatokat ellátó települési önkormányzat részesül 3 000 000 forintban.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2204. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 3. számú melléklet 29. pont faj-
lagos összeg módosítását javasolják:     
 
/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
 
/29. Települési sportfeladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [219] 250 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2205.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 30. 
pont  felvételével:     
 
„ 30. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 
 
30.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 
 
a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés meg-
szervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a to-
vábbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intézmé-
nyekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben peda-
gógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és 
a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre át-
számított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rende-
letében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
 
A támogatás a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben 
résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet (a további-
akban : 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) előírásainak megfelelően használható fel. Az igénybe 
vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési év-
ben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételé-
vel történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseménye-
ket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, valamint a szakvizsgáról, illetve továbbképzésről 
kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvánnyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasz-
tani.” 
 
b) Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 
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FAJLAGOS ÖSSZEG : 10 000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok felkészítéséhez a 
kétszintű érettségiztetéshez. 
Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20. &-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt típusú in-
tézményekben, valamint az f) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében felsorolt intézmények kö-
zül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott középiskolában, pedagógusmunkakörben 
foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tény-
leges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem ha-
ladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében az érintett intézményekben meghatározott, engedé-
lyezett álláshelyek számát. 
 
A támogatás a kétszintű érettségire az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 
100/1997.(VI.13.) Korm. rendelet 17/A.§-ának (2) bekezdésében a vizsgáztató tanár részére előírt, 
felkészítő, akkreditált pedagógus továbbképzésen történő részvétel költségeire használható fel a 
277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az igénybe vett támogatás elszámo-
lása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben e jogcímen vállalt 
kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi 
támogatással történő elszámolást azon továbbképzésekről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal 
kell alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben megjelöl. 
 
30.2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT : 2 000,0 millió forint 
 
a) Az előirányzat 50 %-a a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) terü-
letén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében közoktatási célra 
biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, üzemeltetési 
célokra, feladatokra fordítható. 
 
b)Az előirányzat további 50 %-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye területén 1100 főt 
el nem érő lakosságszámú települések által fenntartott intézményekben az e törvény 3. számú mel-
lékletének 20. aa) és 20. ba) pont szerinti létszámon belül a nappali rendszerű általános iskolai 1-8. 
évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján. A támogatás az intézményekben meg-
lévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, vala-
mint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások 
beszerzésére, igénybevételének költségeire használható fel. 
E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a közalapítványok 
2005. március 1-ig pályázati felhívást tesznek közzé. 
 
A közalapítványnak az éves a) és b) pont szerinti támogatási összeg felhasználására vonatkozóan 
feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem 
fordítható. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében tör-
ténik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és jogszerűen el-
számolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat ré-
szére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 
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A kitűzött feladatok lebonyolításához az a) és b) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a támo-
gatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összemaximum 1 %-a 
használható fel. 
 
30.3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 2600 forint/gyermek, tanuló 
 
a) A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglévő 
berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő beszerzé-
sekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszereléséről 
szóló jegyzék szerint - taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhetik a következők szerint : 
 
aa) A támogatás fajlagos összege igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének a 19. a), a 20. d), 
a 21. aa),b)-d),a 22., 23. pontja alapján meghatározott létszám után, továbbá a 20.aa) pont alatti 1-4. 
évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban résztvevők létszáma után. 
 
ab) A támogatás fajlagos összegének 75 %-a igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének 20. 
ba), és c) iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban részesülők létszáma után. 
 
b) A támogatás 175 %-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási in-
tézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő 
költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő infokommunikációs eszkö-
zök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire igényelhetik az e törvény 
3. számú mellékletének a 20. ba), és c), pontjában meghatározott, iskolai nappali rendszerű 5-13. 
évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után. 
A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus adminisztrá-
ciós szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokkal és 
üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani. 
E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján határozza meg. 
Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat fi-
gyelembevételével -a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében -történik. Az a) és b) 
pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni. 
 
30.4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 720 forint/gyermek, tanuló 
 
A támogatást helyi önkormányzat igényelheti e törvény 3. számú mellékletének 19. a) pontja, a 20. 
aa), ba), c), d) pontja és 21. aa), b), pontja szerint számított együttes gyermek- és tanulólétszám 
után. 
A támogatás 40 %-át a fenntartónak szakmai, vagy tanügyigazgatása ellenőrzéshez, illetve fenntar-
tói döntés-előkészítéshez -a Közokt. tv. 101. §-ában meghatározott névjegyzék szerint -szakértői vé-
lemények beszerzésére kell fordítania. 
A támogatás fennmaradó 60 %-a a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai szol-
gáltatások igénybevételéhez nyújt támogatást. E támogatás a nevelési, oktatási intézmények számá-
ra, a szakmai szolgáltatások - bármely, az alapító okirata szerint pedagógiai szakmai szolgáltatásra 
jogosult, OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézménytől történő - megvásárlását szolgálja. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a költ-
ségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A tárgy-
évi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántar-
tásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani. 
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30.5. Minőségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 2 500 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt.tv. 40. §-ának (10) bekez-
désében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minőségfejlesztési 
rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt tv. 85. §-ának (7) bekez-
désében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program végrehajtásához. Az igényjogo-
sultság alapig a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú intéz-
ményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézményekben 
pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyi-
tó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közoktatási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre 
átszámított létszáma. Az így megállapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat ren-
deletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a költ-
ségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figye-
lembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági 
eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb irattal kell alátámasztani. 
 
30.6. Pedagógiai szakszolgálat 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 1 025 000 forint/közalkalmazott 
 
A támogatást a pedagógiai szakszolgálatot fenntartó helyi önkormányzat igényelheti a pedagógiai 
szakszolgáltató intézményeiben - az e törvény 3. számú mellékletének 21, aa) és b) pontja alá tarto-
zó óvodai nevelés, iskolai oktatás keretében végzett konduktív feladatokat, továbbá előbbi intézmé-
nyekben a 21.c)-d)pont alá tartozó korai fejlesztési, gondozási feladatokat ellátók kivételével - köz-
alkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 
2004/2005. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2005/2006. tanévi 
nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a pedagógi-
ai szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a képzési 
kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994.(VI.24.) MKM rendelet 1. §-ának 
(3) bekezdésében és 3/A. §-ában foglaltak szerint  szervezik meg. 
 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a költ-
ségvetési évben e jogcímen felmerült költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatás-
sal történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és 
bizonylatokkal kell alátámasztani. 
 
30.7. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 1 300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 20. aa), ba), c), 
d) és 21. aa), b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek az 
e törvén 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint számított adata alapján 
veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) OM-
GYISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is az iskolai mindennapos testedzés feladatainak 
megoldásához. 
 



 1179

Kiegészítő szabályok : 
 
1. Pénzellátási szabályok 
 
a) Az 1., a 4-7. pontokban meghatározott támogatások folyósítása az e törvény 23. §-ának (2) be-
kezdése szerint, a nettó finanszírozás keretei között történik. 
 
b) A 2. pontban meghatározott támogatás folyósítása négy egyenlő részletben, január 25-éig, április 
25-éig, július 25-éig, illetve október 25-éig történik. 
 
c) A 3. pontban meghatározott támogatás folyósítása 13 egyenlő részletben, a helyi önkormányza-
tokat a nettó finanszírozás keretében megillető források utalásával egyidejűleg történik. 
 
2. Az 1-3. pontokban meghatározott támogatások év végi - kötelezettségvállalással nem terhelt - 
maradványát a központi költségvetésbe vissza kell fizetni a központi költségvetési kapcsolatokat 
érintő elszámolási szabályok szerint és eljárási rendben. E pontokban meghatározott támogatások 
következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt maradványai a 2005/2006. tanév végéig 
használhatók fel jogszerűen, a 2006. évi zárszámadás keretében történő elszámolási kötelezettség-
gel. 
A tanév végét követően 2006. július 31-éig dokumentálni kell a teljes támogatási időszakra vonat-
kozóan az előirányzatok felhasználását. A 4-7. pontokban meghatározott támogatások teljes össze-
gével 2005. december 31-ei zárónappal kell elszámolni és az év végi maradványokat a központi 
költségvetésbe vissza kell fizetni a vonatkozó eljárási rend szerint. 
 
3. A helyi kisebbségi önkormányzati közoktatási feladatellátásokhoz kapcsolódóan a kiegészítő tá-
mogatások az I. 1-7. jogcímnél meghatározott feltételek szerint igényelhetők, illetve számolhatók 
el.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1214. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2206.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 1. pont a) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„a) [A közoktatási célú hozzájárulások csak a megyei fejlesztési tervvel összhangban létreho-
zott, fenntartott közoktatási intézményekben ellátott, oktatott, elhelyezett gyermekek, tanulók 
után igényelhetők a Közokt. tv.-ben az egyes szakmai feladatokhoz meghatározott követelmé-
nyeknek megfelelő neveléshez, oktatáshoz.]  A normatív hozzájárulások tartalmazzák a Közokt. 
tv. 118. §-ának (10) bekezdésében előírt, - és az e törvény 59. §-a (1) bekezdésében meghatározott 
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számítási alap figyelembevételével a - kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés, továbbá a 
Közokt. tv. 19. §-ának (6) bekezdésében előírt - és az e törvény 59. §-a (2) bekezdésében megállapí-
tott, - a pedagógusok szakirodalom vásárlásához kapcsolódó - támogatást is.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1096. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2207.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 1. pont e) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„e) A kiegészítő hozzájárulásokra való jogosultság meghatározásához azokban az esetekben, ami-
kor a hozzájárulást csak a nappali rendszerű oktatásban résztvevők után lehet igényelni, a tanulói 
létszám megállapítására vonatkozó d) pont szerinti rendelkezések közül - a 24. be) pontban a tartós 
gyógykezelés alatt állók számára szervezett oktatás, valamint a 24. ca) pont [negyedik] harmadik 
gondolatjelében meghatározottak kivételével - csak a Közokt. tv. 1. számú mellékletében előírt lét-
szám-számításra vonatkozó rendelkezéseket lehet alkalmazni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2125. (1346. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2135. (1346. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2142. (1346. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2153. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 2155. 
(1346. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2209. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2208.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabá-
lyok 1. pont q) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„q) A 24. ea) pont szerinti, a 2005. szeptemberi-októberi [javító, középszintű pótló] érettségi[, 
szakmai] vizsgák[ra jelentkező tanulók lét]száma utáni hozzájárulást, valamint a 24. eb) pont sze-
rinti, a 2005. szeptemberi-októberi javító, pótló szakmai vizsgákra jelentkező tanulók létszáma utáni 
hozzájárulást az OKÉV felkérése alapján a – területi szintű, összevont – vizsgáztatást megszervező 
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önkormányzat részére át kell adni. Az elszámolásnál az előbbi pénzeszközátadást megalapozó tény-
leges tanuló létszámot az átadó önkormányzat elszámolásában kell szerepeltetni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2188. (1189. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1189. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2209.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 1. pont r) pont módosítását javasolja:     
 
„r) 19. b) a 20. ab, és bb), a 21. ab), a 25. b) pont szerinti hozzájárulásokra való jogosultság megál-
lapításához az intézményen belüli (az intézménybe beleértve a tagintézményeket is) évfolyamokra a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletében előírt csoport átlaglétszámok az irányadók az egyes jogcímek-
nél a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban, valamint a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására vonatkozó létszámszámítási eljárás figyelembevételével. A hat és nyolc évfolyamos 
gimnáziumi oktatás esetén az intézményi átlag alatt a 7-8., illetve az 5-8. évfolyamon indított osztá-
lyok átlaglétszáma értendő. Ha az intézményen belül összevont csoport, illetve osztály működik, a 
2005/2006. nevelési-, illetve tanévben az összevont csoport(ok), illetve osztály(ok) átlaglétszámá-
nak el kell érnie a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport átlaglét-
számnak, az első nevelési-, illetve tanévre a 75%-a, és a második és/vagy harmadik nevelési-, illet-
ve tanévre az 50%-a összesített létszámának az egy csoportra, illetve osztályra számított átlagát. Ha 
az intézményi átlag az egyes évfolyamokonilletve összevont évfolyamokon szervezett csoportoknál 
nem felel meg a hivatkozott pont szerinti feltételnek, az intézmény ellátott gyermek, oktatott tanuló 
létszáma után a hivatkozott hozzájárulások nem járnak. Az évvégi elszámolás a 2004/2005. nevelési 
évi, illetve tanévi (költségvetési éven belüli nyolc hónap) és a 2005/2006. nevelési évi, illetve tanévi 
(költségvetési éven belüli négy hónap) eltérő feltételrendszer szerint történik. Ennek megfelelően, 
pl. ha az első nyolc hónapban teljesülnek az igénylés feltételei, de az utolsó négy hónapban nem, a 
visszafizetési (lemondási) kötelezettség az utolsó négyhavi jogosulatlan igénybevételhez kapcsoló-
dik. Mind a tervezést, mind az elszámolást analitikus nyilvántartásokkal is intézményi szinten alá 
kell támasztani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2125. (1346. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2135. (1346. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2142. (1346. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2153. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 2155. 
(1346. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2207. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2210. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 2210.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő 
szabályok 1. pont kiegészítését javasolja a következő új s) pont  felvételével:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„s) A 19., a 20. a), b), és a 21. a) pont alatti alap és kiegészítő hozzájárulások mellett csak egy jog-
címen igényelhetők a 24., 25., és 26. a)-b)pont szerinti hozzájárulások.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2125. (1346. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2135. (1346. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2142. (1346. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), 2153. (1346. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) igény ), 2155. 
(1346. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2207. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209. (1346. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1346. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2211.  Horváth Csaba és dr. Botka László képviselők a törvényjavaslat 3. számú mellék-
let Kiegészítő szabályok 1. pont kiegészítését javasolják a következő új q) pont  felvételével:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„q) A 24. d) pont szerinti hozzájárulás az „Egy nyelven beszéljünk” tankönyvek előállítására és a 
nyelvtanárok díjazására használható fel. A tankönyv kész formája a Belügyminisztérium honlapjá-
ról letölthető vagy saját szerkesztésben előállítható. A képzés személyi és tárgyi feltételeit, valamint 
annak helyszínét a helyi önkormányzatnak kell biztosítania a helyi lehetőségekhez képest gazdasá-
gilag legoptimálisabb módon.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 252. (1236. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 2185. 
(1236. sz. jav. - 3.mell. 24. új d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1236. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2212.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 7. pont módosítását javasolják:     
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„7. A 11. ab)-17. pontban szereplő hozzájárulásokat azok a helyi önkormányzatok vehetik igénybe, 
amelyek a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény és a falugondnoki szolgálat működé-
sének engedélyezéséről, továbbá a szociális vállalkozás engedélyezéséről szóló 188/1999. (XII. 16.) 
Korm. rendelet, illetve a gyermekjóléti és gyermekvédelmi [személyes gondoskodást nyújtó in-
tézmények működésének engedélyezéséről szóló 281/1997. (XII. 23.)] szolgáltató tevékenység 
engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkeznek a következők sze-
rint: 
  
– a 11. ab), 11. ac), a 11. ba)-11. bd), 12. d) pontokban szereplő hozzájárulások akkor igényelhetők, 
ha a fenntartó a működési engedély iránti kérelmét legkésőbb 2005. január 31-én benyújtotta, 
 
– a 12. a-c) pontokban szereplő hozzájárulások akkor igényelhetők, ha a fenntartó a szolgáltatást 
gondozási központ keretében már 2004-ben is működtette, és a megfelelő jogcímű normatív hozzá-
járulás[ban részesült]ra jogosult volt, 
 
– a 11. ad), 11. be), 11. bf), a 13.-17. b) pontokban szereplő hozzájárulások igényléséhez a működé-
si engedéllyel 2004. december 31-én rendelkeznie kell a fenntartónak, illetve 2005. év folyamán be-
lépő új szolgáltatások esetén a működési engedély megszerzését követő hó 1-jétől jogosult a fenn-
tartó a normatív hozzájárulásra.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2213.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 8. pont módosítását javasolják:     
 
„8. A 11. ad), 11. ba)-11. bc), 12. a)-d) pontban szereplő hozzájárulások teljes összege abban az 
esetben jár, ha a szolgáltatás a tárgyév egészében működik. [Év közbeni megszűnés esetén a hoz-
zájárulás időarányosan az utolsó teljes működési hónappal bezárólag jár.] Töredékévi működ-
tetés esetén a hozzájárulás a működés megkezdését követő hónap 1-jétől, illetve megszűnése hónap-
jának utolsó napjáig jár.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 7. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2214.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 9. pont módosítását javasolják:     
 
„9. A 11. ab)-11. ad), 11. ba)-11. bd), 17. b) pontban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív 
hozzájárulásra jogosult a fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a Szoctv. 120-122. §-a, il-
letve a Gyvt. 97. §-ában foglalt ellátási szerződés alapján [is elláthatók] biztosítja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 2215. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 10. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2215.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 10. pont módosítását javasolják:     
 
„10. A 11. ab)-17. a) pontban szereplő feladatokhoz kapcsolódó normatív hozzájárulásra jogosult a 
fenntartó abban az esetben is, ha a szolgáltatást a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmű-
ködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 8., 9. és 16. §-a szerinti intézményi társulás keretében 
[is elláthatók] biztosítja.  Intézményi társulás keretében történő működtetése esetén 
 
– a jogosultságot a közigazgatási hivatal vezetőjének nyilatkozatával kell igazolni, amelynek tar-
talmaznia kell, hogy a megállapodás törvényes,  
 
– a működési engedély egy példányával a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzatnak ren-
delkeznie kell. 
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Támogató szolgálat, közösségi ellátások, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi társulás 
keretében történő működtetése esetén a 11. ba), a 11. bb), a 11. bd) pont alatti hozzájárulás akkor 
vehető igénybe, ha a társult települések együttes lakosságszáma eléri a 10000-et. Utcai szociális 
munka intézményi társulás keretében történő működtetése esetén a 11. bc) pont alatti hozzájárulás 
akkor vehető jgénybe, ha a társult települések lakosságszáma eléri az 50 000-et.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2100. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bb) igény ), 2101. (658. 

sz. jav. - 3.mell. 11. b) bc) igény ), 2103. (658. sz. jav. - 3.mell. 11. b) bd) igény ), 2104. (658. sz. jav. - 3.mell. 12. ), 2106. (658. sz. jav. - 

3.mell. 13. a) igény ), 2109. (658. sz. jav. - 3.mell. 13. d) igény ), 2113. (658. sz. jav. - 3.mell. 18. a) igény ), 2212. (658. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 7. ), 2213. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 8. ), 2214. (658. sz. jav. - 3.mell. kieg. 9. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/658. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT 
MEGILLETŐ  SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA 

 2216.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet módosítását ja-
vasolja:     
 
4. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása 
 
A helyi önkormányzatokat együttesen az [állandó lakhely szerint az] ott állandó lakhellyel rendel-
kező adózók által 2003. évre bevallott, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: 
APEH) által településenként kimutatott (a továbbiakban: településre kimutatott) személyi jövede-
lemadó 40%-a illeti meg az A) és B) pontban meghatározott szabályok szerint. Az A)-B) pontban 
foglaltakat helyi önkormányzatonként részletezve az álllamháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (3) bekezdésében meghatározott PM-BM rendeletben (a 
továbbiakban: PM-BM rendelet) kell közzétenni. 
 
 Előirányzat:  466 853,7 millió forint 
 
A) A települési önkormányzatot megilleti az adott településre kimutatott személyi jövedelemadó 
10%-a. 
 
 Előirányzat:  116 713,4 millió forint 
 
B) A helyi önkormányzatokat az adott településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti 
meg az I-III. pont szerint.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1105. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2217.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet előirányzat 
módosítását javasolja:     
 
/4. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
A helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztása/ 
 
„Előirányzat:  [466 853,7] 465 625,6 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1347. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 2068. 
(1347. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2218. (1347. sz. jav. - 4.mell. A) előir. ), 2230. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231. (1347. 

sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2234. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 2235. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2218.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet A) rész elői-
rányzat módosítását javasolja:     
 
/A) A települési önkormányzatot megilleti a településre kimutatott személyi jövedelemadó 10%-a./ 
 
„ Előirányzat:  [116 713,4] 116 406,4 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1347. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 2068. 
(1347. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2217. (1347. sz. jav. - 4.mell. előir. ), 2230. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231. (1347. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2234. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 2235. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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 2219.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont 
módosítását javasolja:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 
 Előirányzat:  240 614,5 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím 11 298,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím [1 150,9] 1 745,8”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2085. (36. sz. jav. - 3.mell. 4. fajl. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/36. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2220.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont 
módosítását javasolja:     
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  240 614,5 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
... 
   7. jogcím [6 103,3] 8 137,7    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2093. (731. sz. jav. - 3.mell. 7. fajl. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/731. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2221.  Béki Gabriella és Gulyás József képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  [240 614,5] 240 652,4 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím 11 298,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 9 036,2 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím [13 720,7]  
                    13 758,6 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 235. (1109. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 2105. 
(1109. sz. jav. - 3.mell. 13. a) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1109. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2222.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  [240 614,5] millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím 11 298,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 9 036,2 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím [13 720,7] 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
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   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2107. (1110. sz. jav. - 3.mell. 13. b) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1110. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2223.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  [240 614,5] 240 642,5 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím 11 298,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 9 036,2 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 



 1191

 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím [13 720,7] 
                    13 748,7 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (1111. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 2108. 
(1111. sz. jav. - 3.mell. 13. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2224.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  [240 614,5] 240 644,4 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím 11 298,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
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   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 9 036,2 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím [13 720,7] 
                    13 750,6 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 234. (1112. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 13.alc ), 2110. 
(1112. sz. jav. - 3.mell. 13. e) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1112. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2225.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  [240 614,5] 240 628,9 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím 11 298,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
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   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 9 036,2 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím 13 720,7 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím [1 320,8] 
                   1 335,2  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 237. (1113. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 15.alc ), 2111. 
(1113. sz. jav. - 3.mell. 15. fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1113. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2226.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  [240 614,5] 240 845,5 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
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   2. jogcím 11 298,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 9 036,2 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím 13 720,7 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím [12 400,1] 
                    12 631,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 238. (1114. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 16.alc ), 2112. 
(1114. sz. jav. - 3.mell. 16. fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1114. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2227.  Gulyás József és Béki Gabriella képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
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I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  [240 614,5] 240 619,0 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím 11 298,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím 9 036,2 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím 13 720,7 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím [282,7] 
                   342,5    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 239. (1115. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 18.alc ), 2114. 
(1115. sz. jav. - 3.mell. 18. d) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1115. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2228.  Sisák Imre János és dr. Gémesi György képviselők a törvényjavaslat 4. számú 
melléklet B) rész I. pont módosítását javasolják:     
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 
 Előirányzat:  [240 614,5] 246 600 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím [11 298,6] 17 284,1 
...”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2079. (1216. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1216. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2229. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. 
pont módosítását javasolják:     
 
I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 Előirányzat:  240 614,5 millió forint 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet 
   1. jogcím [10 562,8] 11 196,6 
   2. jogcím [11 298,6] 21 505,1 
   3. jogcím [4 000,0] 4600,0 
   4. jogcím [1 150,9] 1 266,0 
   5. jogcím [11 291,3] 15 400,0 
   6. jogcím [2 551,6] 2653,7 
   7. jogcím [6 103,3] 10 172,2 
   8. jogcím [5 736,9] 6 081,1 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím [2 235,2] 2 551,6 
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 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
   IV. jogcím [162,9] 197,4 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása 32,51%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím [9 036,2] 9 879,2 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím 13 720,7 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2230.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont 
módosítását javasolja:     
 
/B) A helyi önkormányzatokat a településre kimutatott személyi jövedelemadó 30%-a illeti meg az 
I-III. pont szerint./ 
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 
Előirányzat:  [240 614,5] 239 693,4 millió forint 
 
- A 3. számú melléklet 1-10. és 27-29. jogcímének, valamint a 8. számú melléklet III. és IV. jog-
címének forrása 100,00%-ban az átengedett személyi jövedelemadó: 
  millió forint 
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 = 3. számú melléklet  1. jogcím 10 562,8 
   2. jogcím [11 298,6] 11 605,6 
   3. jogcím 4 000,0 
   4. jogcím 1 150,9 
   5. jogcím 11 291,3 
   6. jogcím 2 551,6 
   7. jogcím 6 103,3 
   8. jogcím 5 736,9 
   9. jogcím 60 748,9 
   10. jogcím 14 236,9 
   27. jogcím 12 523,3 
   28. jogcím 6 253,5 
   29. jogcím 2 235,2 
 = 8. számú melléklet  III. jogcím 30 668,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása [32,51] 28,09%-ban az átengedett személyi jövede-
lemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím [9 036,2] 7 808,1 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása 70,00%-ban az átengedett személyi jövedelem-
adó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím 856,4 
   13. jogcím 13 720,7 
   14. jogcím 17 664,0  
   15. jogcím 1 320,8  
   16. jogcím 12 400,1  
   17. jogcím 5 808,9  
   18. jogcím 282,7”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1347. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 2068. 
(1347. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2217. (1347. sz. jav. - 4.mell. előir. ), 2218. (1347. sz. jav. - 4.mell. A) előir. ), 2231. 
(1347. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2234. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 2235. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2231.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész II. 
pont módosítását javasolja:     
 
„II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 Előirányzat:  16 906,1 millió forint 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen  433 millió forint, 
 b) a megye 2004. január 1-jei lakosságszáma után  150 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után  32 000 forint/ellátott. 
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A c) pontban az ellátottak számbavételénél az e törvény 3. számú mellékletének 11. be), bf), 13. a-
d), 14., 16., 17. számú jogcíméhez kapcsolódó ellátott, a 15. számú jogcímhez kapcsolódó férőhely, 
a 19. a), 20. aa), ba), c)-e), 21. aa), b)-d), 22., 23., 24. a)-c), 26. a)[, c), d)] számú jogcímhez kapcso-
lódó ellátott, oktatott létszámot együttesen kell alapul venni. 
A B)/I. és a B)/II. c) pont szerinti személyi jövedelemadó összege az e törvény 3. és 8. számú mel-
lékletének idekapcsolódó normatív támogatásait és hozzájárulásait megalapozó mutatószámok ala-
kulását követi.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1347. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 2068. 
(1347. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2217. (1347. sz. jav. - 4.mell. előir. ), 2218. (1347. sz. jav. - 4.mell. A) előir. ), 2230. 
(1347. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2234. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), 2235. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2232.  Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők a törvényjavaslat 4. számú melléklet 
B) rész III. pont 2. alpont 2.1. alpont 2. alpont kiegészítését javasolják a következő új e) pont  
felvételével:     
 
/Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2004. június 1-jén hatályos iparűzési adóren-
delettel rendelkeznek, a 2005. évi iparűzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap (a to-
vábbiakban: adóalap).- 
a 2004. teljes évről benyújtott iparűzési adóbevallásokban szereplő - a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény alapján - megállapított - adóalap, amelyet 
2.1.2 csökkenteni kell :./  
 
„e) azon önkormányzatok esetében, amelyek a munkahelyteremtés ösztönzése céljából helyi ipar-
űzési adókedvezményt nyújtanak, és annak időtartama még nem járt le a számított, de a kedvez-
ménnyel rendelkező vállalkozás által ténylegesen meg nem fizetett adó mértékével.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2233.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 4. 
alpont módosítását javasolja:     
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
„ Előirányzat:  [92 619,7] 98 176,0 millió forint 
 
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakoson-
kénti értékhatár forintban: 
 a) község 500 főig  28 800 
 b) község 501-2000 főig  29 800 
 c) község 2000 fő felett  30 800 
 d) város 10 000 főig  33 400 
 e) város 10 000 fő felett  34 800 
 f) megyei jogú város  36 400 
 g) főváros (kerületekkel együtt)  35 800 
 
Az a)-e) pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok ese-
tén az értékhatár a II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 14-16., 20. c)-
e), 21. b)-d), 22., 23., 26. c), d) pont szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma 
szorzatának a település 2004. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”'    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/35. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2234.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. 
pont 4. alpont módosítását javasolja:     
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
„4. A jövedelemkülönbségek mérséklésénél településnagyság szerint figyelembe veendő lakoson-
kénti értékhatár forintban: 
 a) község 500 főig  
 b) község 501-2000 főig  
 c) község 2000 fő felett  
 d) város 10 000 főig  
 e) város 10 000 fő felett  
 f) megyei jogú város  
 g) főváros (kerületekkel együtt)  
Az a)-e) pontban szereplő nem kötelező térségi feladatokat is ellátó települési önkormányzatok ese-
tén az értékhatár a II. c) pont szerinti fajlagos összeg és e törvény 3. számú melléklet 14-16., 20. c)-
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e), 21. b)-d), 22., 23.[, 26. c), d)] pont szerinti ellátottak, férőhelyek és oktatottak együttes száma 
szorzatának a település 2004. január 1-jei lakosságszámára vetített összegével tovább nő.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1347. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 2068. 
(1347. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2217. (1347. sz. jav. - 4.mell. előir. ), 2218. (1347. sz. jav. - 4.mell. A) előir. ), 2230. 
(1347. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2235. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 5. ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2235.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. 
pont 5. alpont módosítását javasolja:     
 
/III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése/ 
 
„5. A 4. pont szerinti értékhatár %-ában a levonás sávonkénti számítása 2005-ben: 
 
 A 3. pontban szereplő  
értékhatár %-ában sávonként  Sávonként a levonásra kerülő  
egy főre jutó összeg  A normatív hozzájárulásból  
levonásra kerülő összeg 
 %-ban  forint/fő  %-ban  forint/fő  4. oszlop összesen x a település  
2004. január 1-jei lakosságszáma  
forintban 
 1.  2.  3.  4.  5. 
 100-125    0    - 
 125-150    25    - 
 150-170    35    - 
 170-180    50    - 
 180-200    80    - 
 200 felett    90    - 
 Levonandó összesen:  -  -     
A levonandó összeg azonban nem lehet több, mint a települési önkormányzatot - beleértve a helyi 
kisebbségi önkormányzatokat is - a kötelezően ellátandó feladatai után e törvény 3. számú melléklet 
1., 2., 4., 5., 7-12., 17., 19. a), 20. aa), ba), 21. aa), 24. a-c), 25., 26. ab), ac), 27-29. pontja alapján 
megillető normatív hozzájárulás összegének 80%-a. Községi önkormányzatoknál a levonandó ösz-
szeg felső határába nem számítanak bele az intézményfenntartó települést megillető 25. a) és b) 
jogcím, valamint a 25. aa) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 19. a), 20. aa), ba), 21. 
aa), 24. a)-c), 26. ab), ac) jogcím szerinti és a 25. ab) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján já-
ró 20. c), d), 21. [aa),] b) normatív hozzájárulások.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232. (1347. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 2068. 
(1347. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2217. (1347. sz. jav. - 4.mell. előir. ), 2218. (1347. sz. jav. - 4.mell. A) előir. ), 2230. 
(1347. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2234. (1347. sz. jav. - 4.mell. B) III. 4. ), pontjaiban foglal-
takkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1347. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL 
FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 

 2236. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 1. pont elői-
rányzat módosítását javasolják:     
 
/1. Lakossági közműfejlesztés támogatása/ 
 
„Előirányzat: [1 800,0] 4 000.0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2237. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 2. pont elői-
rányzat módosítását javasolják:     
 
/2. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása/ 
 
„Előirányzat: [5 500,0] 6 785.0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2238. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 5. pont elői-
rányzat módosítását javasolják:     
 
/5. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása/ 
 
„Előirányzat: [1 306,0] 1 829,1 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2239. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 5. pont 
igény módosítását javasolják:     
 
/5. Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása/ 
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„Támogatásra jogosultak a helyi kisebbségi önkormányzatok a települési önkormányzaton keresz-
tül, valamint a települési kisebbségi önkormányzatok (a továbbiakban: kisebbségi önkormányzat). 
A támogatás éves összege [714 ezer] 1 millió forint/kisebbségi önkormányzat. A támogatás a helyi 
kisebbségi önkormányzatok működését szolgálja. A támogatás átutalása négy egyenlő részletben 
2005. február 15-éig, május 15-éig, augusztus 15-éig, november 15-éig történik. A támogatásnak az 
érintett önkormányzatok részére történő negyedévenkénti átutalásáról a Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségi Hivatal (a továbbiakban: NEKH) a fővárosi/megyei közigazgatási hivatalok által készített, az 
illetékességi területükön működő kisebbségi önkormányzatokról szóló értesítése alapján intézkedik 
a Belügyminisztérium útján a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére. Ha a ki-
sebbségi önkormányzat év közben megszűnik (feloszlatták, feloszlott, valamint ha a képviselők 
száma a képviselő-testület működéséhez szükséges létszám alá csökken), és az időközi választás 
eredménytelen, a megszűnést követő hónap 1-jétől nem illeti meg a támogatás időarányos része. A 
kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az időközi választás eredménytelen-
sége esetén - azzal egyidejűleg - értesíti a NEKH-t, valamint a Belügyminisztériumot a Kincstár Te-
rületi Igazgatóságán (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül az őt meg nem illető - időarányos - 
támogatási előirányzatról való lemondásról, és intézkedik az ennek megfelelő összeg visszautalásá-
ról az Igazgatóságon keresztül a Kincstár felé.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2240. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 6. pont elői-
rányzat módosítását javasolják:     
 
/6. Gyermek- és ifjúsági feladatok/ 
 
„Előirányzat: [170,0] 180,2 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2241. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont el-
hagyását javasolják:     
 
„[10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
 
Előirányzat: 25 300,0 millió forint 
 
A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a helyi önkormányzatoknak a feladatellátás ra-
cionálisabb megszervezése folytán felszabaduló létszám miatti, 2004. szeptember 30. napját 
követően hozott döntéseikhez kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeik teljesítéséhez. Az öreg-
ségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérők munkaviszonyának megszüntetése (felmentés vagy 
korengedményes nyugdíjazás) esetén kizárólag a kisebb összegű kötelezettségvállalásnak meg-
felelő támogatás adható. Amennyiben a létszámcsökkentéssel érintett személy az önkormány-
zat racionalizálási döntését követő 6 hónapon belül a rá irányadó öregségi nyugdíjjogosultság 
feltételeinek megfelel, támogatás szempontjából nem vehető figyelembe. 
Az öregségi nyugdíjkorhatárt két éven belül elérő személyek esetében a Nyugdíjfolyósító 
Igazgatóság által megküldött szolgálati idő igazolása szükséges. 
A pályázat benyújtásának feltétele, hogy az önkormányzati szintű létszámcsökkentéssel kap-
csolatban meghozott döntés egyidejűleg az álláshely megszüntetését is jelentse. További felté-
tel, hogy a megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza, kivéve, ha jogszabály-
ból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultak, 
illetve az abban részesülők esetében kizárólag a felmentési illetmény támogatható. 
A pályázatok benyújtása négy ütemben történik, az egyes ütemek határideje: I. ütem 2005. 
március 31., II. ütem 2005. június 30., III. ütem 2005. augusztus 31., IV. ütem 2005. október 
15. 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 
szabályairól a belügyminiszter – a pénzügyminiszterrel egyetértésben – 2005. február 15-éig 
rendeletet ad ki.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2242.  Dr. Bóka István képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirány-
zat módosítását javasolja:     
 
„10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 
 
Előirányzat : [25 300,0] 15 300,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (733. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 897. (733. 

sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/733. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2243. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 11. pont 
előirányzat módosítását javasolják:     
 
/11. A könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatása/ 
 
„Előirányzat:  [100,0] 127,2 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2244. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 12. pont 
előirányzat módosítását javasolják:     
 
/12. Települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása/ 
 
„Előirányzat: [1 500,0] 4 000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2245. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 14. pont 
előirányzat módosítását javasolják:     
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/14. Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek tulajdonosainak kártalanítá-
sa/ 
 
„Előirányzat: [885,0] 1 385,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2246. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 16. pont 
előirányzat módosítását javasolják:     
 
/16. Pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszély-elhárítási munkálatainak 
támogatása/ 
 
„Előirányzat: [605,0] 1 000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2247. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 17. pont 
előirányzat módosítását javasolják:     
 
/17. A 2004. évi jövedelem-differenciálódás mérséklésénél beszámítással érintett önkormányzatok 
támogatása/ 
 
„Előirányzat: [5 300,0] 5 850,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2248. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont el-
hagyását javasolják:     
 
„[19. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése 
 
Előirányzat: 6 500,0 millió forint 
 
Támogatás illeti meg az egyes közszolgáltatások hatékonyabb szervezése, működése, fejleszté-
se, a közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében – a külön törvényben meghatározott 
kistérség határain belül – megalakuló többcélú kistérségi társulást. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, 
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. 
(IV.15.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerint megalakult társuláshoz a – külön törvény-
ben meghatározott – kistérségen belül valamennyi önkormányzat csatlakozik, úgy a társulás a 
később csatlakozott települési önkormányzatok után igényelhet támogatást.  
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A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásá-
nak részletes feltételeit a Kormány 2005. február 15-éig rendeletben szabályozza.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2249.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 19. pont igény módo-
sítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/19. A többcélú kistérségi társulások megalakulásának ösztönzése/ 
 
„Támogatás illeti meg az egyes közszolgáltatások hatékonyabb szervezése, működése, fejlesztése, a 
közszolgáltatások színvonalának javítása érdekében – a külön törvényben meghatározott kistérség 
határain belül – megalakuló többcélú kistérségi társulást. 
 
Amennyiben a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének, dön-
tési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről szóló 65/2004. (IV.15.) 
Korm. rendelet 1. §-ának b) pontja szerint megalakult társuláshoz a – külön törvényben meghatáro-
zott – kistérségen belül [valamennyi] további önkormányzat csatlakozik, úgy a társulás a később 
csatlakozott települési önkormányzat[ok] után is igényelhet támogatást.  
 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. február 15-éig rendeletben szabályozza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1159. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2250. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont el-
hagyását javasolják:     
 
„[20. Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása 
 
Előirányzat: 9 000,0 millió forint 
 
Támogatást igényelhetnek a 2004. szeptember 30-áig megalakult, legalább a közoktatási, szo-
ciális, egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállaló többcélú kistérségi társulások. A 
támogatás feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az annak keretein belül műkö-
dő intézményfenntartó társulások és intézmények valamennyi vállalt és támogatásban része-
sülő feladat esetében teljesítsék az adott ágazatra vonatkozó – külön kormányrendeletben 
meghatározott – követelményeket. 
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, 
szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok működési ki-
adásainak normatív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi társulás:  
- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő intéz-
ményfenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján, to-
vábbá 
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban történő 
ellátásának többletfeladatai 
alapján jogosult támogatásra. 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásá-
nak részletes feltételeit a Kormány 2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2251.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont igény módo-
sítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/20. Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása/ 
 
„Támogatást igényelhetnek a 2004. szeptember 30-áig megalakult, legalább a közoktatási, szociális, 
egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállaló többcélú kistérségi társulások. A támogatás fel-
tétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az annak keretein belül működő intézményfenntar-
tó társulások és intézmények [valamennyi vállalt és] a támogatásban részesülő feladat esetében tel-
jesítsék az adott ágazatra vonatkozó – külön kormányrendeletben meghatározott – követelménye-
ket. 
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, szociá-
lis, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok működési kiadásainak 
normatív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi társulás:  
- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő intézmény-
fenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján, továbbá 
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban történő ellá-
tásának többletfeladatai 
alapján jogosult támogatásra. 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1160. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2252.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont igény módo-
sítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/ 20. Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása/ 
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„Támogatást igényelhetnek a 2004. szeptember 30-áig megalakult, legalább a közoktatási, szociá-
lis[, egészségügyi és területfejlesztési] feladatokat vállaló többcélú kistérségi társulások. A támo-
gatás feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az annak keretein belül működő intéz-
ményfenntartó társulások és intézmények[valamennyi vállalt és  támogatásban részesülő feladat 
esetében teljesítsék az adott ágazatra vonatkozó – külön kormányrendeletben meghatározott – köve-
telményeket. 
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, szociá-
lis, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok működési kiadásainak 
normatív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi társulás:  
- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő intézmény-
fenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján, továbbá 
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban történő ellá-
tásának többletfeladatai 
alapján jogosult támogatásra. 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1161. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2253.  Kocsi László és Páva Zoltán képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. 
pont igény módosítását javasolják:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/20. Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása/ 
 
„Támogatást igényelhetnek a 2004. szeptember 30-áig megalakult, legalább a közoktatási, szociális, 
egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállaló többcélú kistérségi társulások. A támogatás fel-
tétele, hogy a többcélú istérségi társulás, illetve az annak keretein belül működő intézményfenntartó 
társulások és intézmények valamennyi vállalt és támogatásban részesülő feladat esetében teljesítsék 
az adott ágazatra vonatkozó – külön kormányrendeletben meghatározott – követelményeket. 
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, szociá-
lis, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint ozgókönyvtári feladatok működési kiadásainak nor-
matív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi társulás:  
- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő intézmény-
fenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján, [ továbbá] 
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban történő ellá-
tásának többletfeladatai, továbbá 
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-a kormányrendelet szellemében felvállalt és alapító okiratban rögzített közös feladat működési 
költségei 
alapján jogosult támogatásra. 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának 
részletes feltételeit a Kormány 2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1165. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2254. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 21. pont 
előirányzat módosítását javasolják:     
 
/21. A múzeumok szakmai támogatása/ 
 
„Előirányzat: [330,0] 1 000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2255.  Dr. Szabó Zoltán, Tatai-Tóth András, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zol-
tán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők a törvényjavaslat 5. számú mel-
léklet 22. pont módosítását javasolják:     
 
„22. Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése, továbbá a gép-
járművezetői tanfolyam díjának fedezete 
 
Előirányzat:  [500,0] 2000,0 millió forint 
 
a) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az ECDL számítógép-kezelői vizsga díjának a 
középfokú iskolák 2005. május-júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanulók, illetve szakiskolák 
esetében a 2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történő visszatérítéséhez a sikeres 
ECDL vizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján. 
 
b) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az államilag elismert egy középfokú „C” típusú, 
vagy egy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga vizsgadíjának a középfokú iskolák 2005. május - június-
ban érettségi vizsgát tevő tanulók, illetve a szakiskolák esetében a 2004/2005. tanévben utolsó éves 
tanulók részére történő visszatérítéséhez a sikeres államilag elismert középfokú, vagy felsőfokú „C” 
típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján 
A visszatérítésre jogosult az a sajátos nevelési igényű érettségiző, vagy a szakiskola utolsó évét 
végző tanuló is, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-ának (9) bekezdése alap-
ján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli, vagy a szóbeli készségek értékelése és 
minősítése alól, és az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű egynyelvű, vagy kétnyelvű, leg-
alább középfokú „A”, vagy „B” típusú sikeres nyelvvizsgát tett. 
 
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási mi-
niszter– a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2005. február 28-áig rendeletet ad ki. 
 
c) támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az 1993. évi LXXIX. törvény 48. § (2) bekezdése 
szerinti gépjárművezetői tanfolyamok megszervezéséhez. A tanfolyamon térítésmentesen vehetnek 
részt a gimnáziumok és szakközépiskolák 12. évfolyamos tanulói. A támogatás nem nyújt fedezetet 
az eredménytelen elméleti vagy gyakorlati vizsgát tett tanulók pótóráinak és pótvizsgájának költsé-
geire.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a törvényjavaslat fejezeti előirányzatát is módosí-
tani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1200. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2256. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését 
javasolják a következő új 23. pont  felvételével:     
 
„23. Az ún. lakásmaffia-tevékenység áldozatait segítő helyi önkormányzatok támogatása 
 
Előirányzat: 250,0 millió forint 
 
A támogatást azok a helyi önkormányzatok igényelhetik, amelyek szükséglakás juttatásával vagy 
egyéb módon anyagilag segítik az ún. lakásmaffia-tevékenység áldozatait. A támogatás igénylésé-
nek, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit a belügyminiszter 2005. március 31-éig 
rendeletben szabályozza.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2257.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. pont előirányzat 
módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása/ 
 
„Előirányzat:  [15 000,0] 10000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (1157. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), 2261. 
(1157. sz. jav. - 5.mell. új 24. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2258.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. pont elői-
rányzat módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása/ 
 
„Előirányzat:  [15 000,0] 25 000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280. (1103. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1103. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2259.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. pont előirányzat módosítását javasolják:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása/ 
 
„Előirányzat:  [15 000,0] 35000.0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (1269. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), 284. 
(1269. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 451. (1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 559. (1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 

2.alc ), 2264. (1269. sz. jav. - 5.mell. 24.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 



 1218

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2260. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 23. pont 
igény módosítását javasolják:     
 
/23. Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása/ 
 
„Igényelheti az az önkormányzat, amely a 2005. év egészében helyi közforgalmú közlekedést lebo-
nyolító gazdálkodó szervezetet illetve költségvetési szervet tart fenn, a jogszabályokban előírt ese-
tekben a helyi közforgalmú közlekedés lebonyolítására a közszolgáltatási szerződést az önkormány-
zati, állami és egyéb szolgáltatókkal megkötötte, vagy a tevékenység gyakorlásának jogát koncesz-
sziós szerződésben időlegesen átengedte (továbbiakban: helyi közlekedés).  
 
A támogatás az önkormányzatok között a 2004. évben ténylegesen teljesített férőhely-kilométer 
arányában kerül elosztásra, figyelembe véve az egyes közlekedési üzemágazatok, illetve település-
kategóriák eltérő 2004. évi üzemi szintű fajlagos ráfordításait is. 
 
A támogatás igénylésénél az önkormányzat – képviselőtestületi határozattal alátámasztva – nyilat-
kozik, hogy a helyi közlekedés működtetéséhez (folyamatos üzemeltetéséhez és eszközfenntartási 
ráfordításaihoz) 2005-ben milyen összegű saját forrás átadásával járul hozzá. A központi támogatás 
összege [ezt] az önkormányzati saját forrás[t] háromszorosát nem haladhatja meg. 
 
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának 
részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter - a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben - 2005. január 31-éig együttes rendeletet ad ki.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2261.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja 
a következő új 24. pont  felvételével:     
 
„24. Helyközi közforgalmú közlekedés normatív támogatása 
 
Előirányzat: 5 000,0 millió forint 
 
A támogatás az 1500 lakos alatti települések elérhetőségének fenntartása illetve javítása érdekében 
igényelhető. 
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, elhasználásának és elszámolásának 
részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter - pénzügy-
miniszterrel egyetértésben - 2005. január 31-éig együttes rendeletet ad ki.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 282. (1157. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), 2257. 
(1157. sz. jav. - 5.mell. 23.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1157. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2262.  Dr. Bőhm András képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont elői-
rányzat módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
/24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatá-
sa/ 
 
„Előirányzat:  [10 000,0] 20 000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285. (1104. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2263. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont 
előirányzat módosítását javasolják:     
 
„24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának és karban-
tartásának támogatása 
 
Előirányzat:  [10 000,0] 20 000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2264.  Wintermantel Zsolt, Deák András, dr. Illés Zoltán, dr. Juhos Katalin, dr. Kosz-
tolányi Dénes, Németh Szilárd, Németh Zsolt, Pokorni Zoltán, Rogán Antal, Révész Máriusz, 
dr. Simicskó István, Soltész Miklós, Tirts Tamás, Varga József és dr. Weszelovszky Zoltán 
képviselők a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont előirányzat módosítását javasolják:     
 
/24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatá-
sa/ 
 
„Előirányzat:  [10 000,0] 15000.0 millió forint”    
 



 1221

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 281. (1269. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), 284. 
(1269. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 451. (1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 559. (1269. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 

2.alc ), 2259. (1269. sz. jav. - 5.mell. 23.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1269. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2265. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 24. pont 
igény módosítását javasolják:     
 
/24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatá-
sa/ 
 
„A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak ka-
pacitást nem növelő burkolatfelújítására, karbantartására az e célra fordított forrásaikkal arányosan 
támogatást igényelhetnek. Az előirányzat 50 százalékáig a főváros és a megyei jogú városok, másik 
50 százalékáig az egyéb települési önkormányzatok igényelhetnek támogatást.  
 
A települési önkormányzatok tulajdonában lévő szilárd burkolatú utak a 2002. évre szóló Országos 
Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 198/2001. (X.19.) Korm. rendelet szerinti 1390. 
számú „A helyi közutak adatai” elnevezésű jelentésben meghatározott, 2002. december 31-ei álla-
potnak megfelelő alapterülete arányában - a forgalom sűrűséget kifejező alábbi súlyokkal - számí-
tott régiónkénti előirányzatot e törvény 19. számú melléklete tartalmazza. 
 
Súlyok: 
- főutak: [főváros 15, megyei jogú város 7,5, egyéb település] 5, 
- gyűjtőutak: [főváros 5, megyei jogú város 2,5, egyéb település] 2, 
- lakó és kiszolgáló utak: 1. 
 
A támogatás részletes feltételeit – ideértve a támogatás szempontjából elismerhető fajlagos felújítási 
kiadást - a Kormány e törvény 65. §-ának (4) bekezdése szerinti rendeletben szabályozza.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2266.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. pont módosítását 
javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
25. Fővárosi kerületek és települési önkormányzatok belterületi útjainak szilárd burkolattal való el-
látása 
Előirányzat: [2 000,0] 12 000 millió forint 
[Az előirányzatból 1500 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan útállomá-
nyának kerületi hosszúsága arányában jár a 2003. december 31-jei állapotnak megfelelően, 
amely adatokat a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési Programról rendelkező 
215/2003. (XII.10.) Korm. rendelet szerinti 1616/04. számú KSH által készített „Jelentés az 
önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról” (a továbbiakban: Jelentés) tartalmaz-
za.]  A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a  csapadékvíz elvezetését, 
valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok 
megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolat-
tal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését 
jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők. Ha a jelenleg csa-
tornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes egészében fel-
használásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy beruházásban) 
megvalósuló útburkolásra fordítható.  
[Az előirányzatból 500 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2003. 
december 31-jei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás 
az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való 
ellátását szolgálja.  
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
az e jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkor-
mányzathoz beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás 
folyósítása négy egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.] 
A támogatás igénylésének, döntési rendjének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának 
részletes szabályairól a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a belügyminiszter - a pénz-
ügyminiszterrel egyetértésben - 2005. január 31-éig együttes rendeletet ad ki.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 288. (1158. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 25.alc ), 2067. 
(1158. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1158. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2267. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. pont 
címe módosítását javasolják:     
 
„25. [Fővárosi kerületek] Települési önkormányzatok belterületi útjainak szilárd burkolattal való 
ellátása”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2268. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. pont 
előirányzat módosítását javasolják:     
 
/25. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása/ 
 
„Előirányzat: [2 000,0] 10 000,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2269. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. pont 
igény módosítását javasolják:     
 
/25. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása/ 
 
„Az előirányzatból [1500] 7500 millió forint támogatás a [fővárosi kerületek] települési önkor-
mányzatok burkolatlan útállományának [kerületi] hosszúsága arányában jár a 2003. december 31-
jei állapotnak megfelelően, amely adatokat a 2004. évre szóló Országos Statisztikai Adatgyűjtési 
Programról rendelkező 215/2003. (XII.10.) Korm. rendelet szerinti 1616/04. számú KSH által ké-
szített „Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról” (a továbbiakban: Jelen-
tés) tartalmazza.  A támogatás a burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a  csapadékvíz 
elvezetését, valamint a burkolás közvetlen előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csator-
naszakaszok megépítését célozza. A támogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szi-
lárd burkolattal való ellátására szolgál. Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal 
való kiépítését jelzőlámpa építésével engedélyezi, akkor annak költségei is figyelembe vehetők. Ha 
a jelenleg csatornázott területek szilárd burkolattal történő ellátásánál a támogatás nem kerül teljes 
egészében felhasználásra, a támogatás a csapadékvíz-elvezető csatorna építésével egyidejűleg (egy 
beruházásban) megvalósuló útburkolásra fordítható.  
Az előirányzatból [500] 2 500 millió forint támogatás a [fővárosi kerületek] települési önkormány-
zatok burkolatlan egyesített rendszerű közcsatornával ellátott útállományának [kerületi] hosszúsá-
gai arányában jár a 2003. december 31-jei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tar-
talmazza. A támogatás az egyesített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd 
burkolattal való ellátását szolgálja.  
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, az e 
jogcímen a tárgyévben jogszerűen felmerült kiadások figyelembevételével, az önkormányzathoz 
beérkezett, az önkormányzat által igazolt számlák alapján történik. A támogatás folyósítása négy 
egyenlő részletben, minden negyedév első hónapjának 25-éig történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2270.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 5. 
számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 26. pont  felvételével:     
 
„26. Informatikai fejlesztési feladatok támogatása 
 
Előirányzat : 3 685,5 millió Ft 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmények-
ben az e törvény, 3. számú mellékletének a 20. ba) és c) pontjában meghatározott iskolai nappali 
rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban részesülők létszáma után, az oktatási tevékenységet segítő 
info-kommunikációs eszközök és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére, valamint iskolai 
adminisztrációs és ügyviteli szoftverek és kapcsolódó szolgáltatások bevezetésére. 
 
A támogatási összeg 35%-át az iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftverek bevezetésével és az 
ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre, 55%-
át lízingkonstrukcióban, 10 %-át adásvételi konstrukcióban -a közoktatási intézmények javára - 
megvalósuló hardvereszközök beszerzésére kell fordítani a közoktatási intézmények által a fenntar-
tó felé közölt igényeknek megfelelően. 
 
A támogatási összeg 55%-át érintő, lízingkonstrukcióban történő beszerzések közbeszerzési eljárás 
keretében kiválasztott gazdálkodó szervezet, illetve szervezetektől történő beszerzés útján valósítha-
tóak meg. A közbeszerzési eljárás lebonyolításáról az Oktatási Minisztérium gondoskodik, amely-
hez  szükséges meghatalmazást a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzatok, az Oktatási 
Minisztérium által meghatározott forma szerint 
kötelesek a bonyolító részére 2005. január 30-ig megadni. 
 
A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes szabá-
lyairól, valamint a közoktatási intézmények általi igénylés rendjéről, illetőleg a közbeszerzési eljá-
rás bonyolítójának meghatározásáról az oktatási miniszter rendeletet ad ki.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (1079. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (1) a) ), 289. (1079. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 300. (1079. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 2291. (1079. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1079., 1194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ  

TÁMOGATÁSOK 

 2271.  Szabó Imre, dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné 
Lévai Katalin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. 
pont címe módosítását javasolják:     
 
/6. számú melléklet a 2004. évi ……. törvényhez/ 
/A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások/ 
 
„1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő [települési] helyi önkormányzatok támogatása”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (1035. sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (1) ), 26. (1035. 

sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (3) ), 118. (1035. sz. jav. - VEGYES 110.§ (18) ), 2273. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), 2275. 
(1035. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.6. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2272. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont elői-
rányzat módosítását javasolják:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása/ 
 
„Előirányzat: [11 700] 12 700 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2273.  Szabó Imre, dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné 
Lévai Katalin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. 
pont igénybevétel feltételei felvezető szöveg módosítását javasolják:     
 
/A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások/ 
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása/ 
 
„A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási képes-
ségéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő [települési] helyi önkormányzatok 
támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek szerint. 
E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő forráso-
kon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett intézkedé-
sek mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, valamint az 1990. december 
31-e előtti hitel-, kötvénykötelezettség és azok tárgyévben esedékes kamatai teljesítésére. 
Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény alapján 
a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató) készít, és arról - 
a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban: Igazgatóság) keresztül - a telepü-
lési önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (1035. sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (1) ), 26. (1035. 

sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (3) ), 118. (1035. sz. jav. - VEGYES 110.§ (18) ), 2271. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. cím ), 2275. (1035. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.1. 1.1.6. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 



 1228

 
 2274.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 1.1. alpont 1.1.3. alpont elhagyását javasolja:     
 
„[1.1.3. azon 500 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok, amelyek az 1.2. pontban 
meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felelnek meg, illetve azok teljesíté-
sét nem vállalják, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkeznek; 
a közigazgatási hivatal felmentést megadhatja: 
- ha a települési önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem teszik le-
hetővé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse a 1.2. pontban meghatározott feltételeket, 
- ha a települési önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz kívánt 
csatlakozni, de a társulásban résztvevő önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a melléklet pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1040. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2275.  Szabó Imre, dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné 
Lévai Katalin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. 
pont igénybevétel feltételei 1.1. alpont 1.1.6. alpont módosítását javasolják:     
 
/1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a települési önkormányzatok, ame-
lyek(nek):/ 
 
„1.1.6. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási célú kiadásaikat, 
ideértve az 1991. január 1. után felvett fejlesztési célú hitel törlesztését és annak kamatait. Felhal-
mozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy átvett pénzeszköz, a társadalmi 
és gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása, valamint a lakáshoz jutás feladatai 
jogcímeken a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100%-a, a közoktatási 
szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott normatív, kötött felhasználású támogatás 
70%-a, továbbá a magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, a magánszemélyek által befize-
tett építményadó és telekadó 20%-a, az önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a 
pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási kiadások áfa-tartalmának visszatérített ösz-
szege, a megyei önkormányzatok egységes és lakosságszám arányos személyi jövedelemadó része-
sedésének 22%-a, valamint a felhalmozási célra felvett hitel vehető figyelembe,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 25. (1035. sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (1) ), 26. (1035. 

sz. jav. - I.r III.fej. A) 2. alf. 19.§ (3) ), 118. (1035. sz. jav. - VEGYES 110.§ (18) ), 2271. (1035. sz. jav. - 6.mell. 1. cím ), 2273. (1035. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény felv. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1035. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2276.  Nógrádi László képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevé-
tel feltételei 1.1. alpont 1.1.6. alpont módosítását javasolja:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása 
1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a települési önkormányzatok, amelyek(nek):/ 
 
„1.1.6. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási célú kiadásaikat, 
ideértve az 1991. január 1. után felvett fejlesztési célú hitel törlesztését és annak kamatait. Felhal-
mozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy átvett pénzeszköz, a társadalmi 
és gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása, valamint a lakáshoz jutás feladatai 
jogcímeken a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájárulás 100%-a, a közoktatási 
szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott normatív, kötött felhasználású támogatás 
70%-a, továbbá a magánszemélyek kommunális adójának 100%-a, a magánszemélyek által befize-
tett építményadó és telekadó 20%-a, az önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei, a 
pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási kiadások áfa-tartalmának visszatérített ösz-
szege, a gépjárműadó 50%-a, az idegenforgalmi adó 50%-a, a felhalmozási céllal befektetett pénz-
ügyi eszközök, értékpapírok eladásából származó kamatbevételek, a 100%-ban az önkormányzat 
által alapított gazdasági társaságoknak nyújtott felhalmozási célú hitel kamata, valamint a felhalmo-
zási célra felvett hitel vehető figyelembe,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/34. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2277. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont 
igénybevétel feltételei 1.2. alpont módosítását javasolják:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
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a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményen-
ként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje el 
[a)] a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú mel-
léklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak 
- a 3000 fő vagy ez alatti lakosságszámú települések esetében 50%-át,  
- a 3000 fő feletti lakosságszámú települések esetében a 70%-át.[, 
továbbá 
b) a 2005/2006. nevelési évben először indított óvodai csoportokban, illetve a 2005/2006. tan-
évben az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain a 75%-át. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály lét-
számát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt ve-
vő gyermeket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános is-
kolai nevelésben a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelem-
be venni. 
1.2.1 Támogatásra jogosult a települési önkormányzat abban az esetben is, ha a 2004/2005. 
nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2. a) szerinti feltételnek, de vállalja, hogy ezt és a 
1.2. b) pont szerinti feltételt a 2005/2006. nevelési-, illetve tanévben teljesíti. 
1.2.2 A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az a települési önkormányzat, amely 
megfelel az 1.2. a) pontban előírtaknak, de nem vállalja az 1.2. b) pont szerinti feltételt.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2278.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 1.2. alpont módosítását javasolja:     
 
„1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
a települési önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények intézményen-
ként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított kihasználtsága érje el 
[a)] a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú mel-
léklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, illetve osztály átlaglétszámnak 
- a 3000 fő vagy ez alatti lakosságszámú települések esetében 50%-át,  
- a 3000 fő feletti lakosságszámú települések esetében a 70%-át[,]. 
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[továbbá 
b) a 2005/2006. nevelési évben először indított óvodai csoportokban, illetve a 2005/2006. tan-
évben az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain a 75%-át. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály lét-
számát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt ve-
vő gyermeket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános is-
kolai nevelésben a Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelem-
be venni. 
1.2.1 Támogatásra jogosult a települési önkormányzat abban az esetben is, ha a 2004/2005. 
nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2. a) szerinti feltételnek, de vállalja, hogy ezt és a 
1.2. b) pont szerinti feltételt a 2005/2006. nevelési-, illetve tanévben teljesíti. 
1.2.2 A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az a települési önkormányzat, amely 
megfelel az 1.2. a) pontban előírtaknak, de nem vállalja az 1.2. b) pont szerinti feltételt.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1041. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2279.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 1.3. alpont elhagyását javasolja:     
 
„[1.3 Amennyiben a település lakosságszáma 500 fő, vagy ez alatti és nem felel meg az 1.2., 
1.2.1. és 1.2.2. pontok szerinti feltételeknek, kivéve, ha a közigazgatási hivatal 1.1.3. pont sze-
rinti felmentésével rendelkeznek, akkor a feltételt nem teljesítő óvoda és alapfokú oktatási in-
tézmény(ek) ellátottjaihoz kapcsolódó forráshiány – útmutató szerint számított – összegével 
csökkentett támogatásra jogosult.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1039. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2280. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont 
igénybevétel feltételei 1.3. alpont módosítását javasolják:     
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/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása/ 
 
„1.3 Amennyiben a település lakosságszáma 500 fő, vagy ez alatti és nem felel meg az 1.2.[, 1.2.1. 
és 1.2.2.] pont[ok] szerinti feltételeknek, kivéve, ha a közigazgatási hivatal 1.1.3. pont szerinti fel-
mentésével rendelkeznek, akkor a feltételt nem teljesítő óvoda és alapfokú oktatási intézmény(ek) 
ellátottjaihoz kapcsolódó forráshiány – útmutató szerint számított – összegével csökkentett támoga-
tásra jogosult.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2281. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont 
igénybevétel feltételei 1.4. alpont 1.4.10. alpont elhagyását javasolják:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása/ 
 
„[1.4.10.  Az 1.4.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos 
településkategória 100%-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2004. évi kiadá-
sát csökkenti: 
1.4.10.1  a fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, va-
lamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött tá-
mogatáson, átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevéte-
leken felüli kiadás 50%-a a 2004. év január 1-jén a 3500 fő vagy ez alatti lakosságszámú tele-
pülési önkormányzatnál, 
1.4.10.2. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra átvett pénzeszközt és működési 
bevételt meghaladó személyi kiadása és annak munkaadókat terhelő járuléka, 
1.4.10.3. a határátkelőhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó működési célú állami 
támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadása,]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2282. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont 
igénybevétel feltételei 1.4. alpont 1.4.11. alpont módosítását javasolják:     
 
/1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása/ 
 
„[1.4.11.] 1.4.10. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több az 
önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel összegénél.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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7. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK SZÍNHÁZI 
TÁMOGATÁSA 

 2283.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont előirány-
zat módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 11063,0 millió forint. 
Ebből:/ 
 
/a) Működtetési hozzájárulás/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [7696,5] 7755,2 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 1.alc ), 298. (1222. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 1833. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1834. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 15.alc 8.jcs ), 1847. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 2284. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) igény ), 2285. (1222. sz. 

jav. - 7.mell. e) előir. ), 2286. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2284.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet a) pont igénybe-
vétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 11063,0 millió forint. 
Ebből:/ 
 
/Helyi önkormányzatok                                 Működtetési hozzájárulás/ 
 
„Tolna Megyei Önkormányzat (Deutsche Bühne) 58,7”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 1.alc ), 298. (1222. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 1833. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1834. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 15.alc 8.jcs ), 1847. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 2283. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) előir. ), 2285. (1222. sz. 

jav. - 7.mell. e) előir. ), 2286. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2285.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet e) pont előirány-
zat módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 11063,0 millió forint. 
Ebből:/ 
 
/e) Színházak pályázati támogatása/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [777,0] 888,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 1.alc ), 298. (1222. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 1833. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1834. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 15.alc 8.jcs ), 1847. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 2283. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) előir. ), 2284. (1222. sz. 

jav. - 7.mell. a) igény ), 2286. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
 2286.  Halmai Gáborné képviselő a törvényjavaslat 7. számú melléklet e) pont igénybe-
vétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok színházi támogatási előirányzata összesen 11063,0 millió forint. 
Ebből:/ 
 
/e) Színházak pályázati támogatása/ 
 
„E támogatást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma pályázati felhívása alapján a helyi ön-
kormányzatok által fenntartott - az a) pontban nem szereplő -, illetve az általuk támogatott szabadté-
ri színpadok,nemzetiségi színházak, valamint színházi vállalkozások és alternatív műhelyek igé-
nyelhetik. Az e célra felosztható támogatási összeg megoszlása a következő: 
millió forint” 
 
/Színházak pályázati támogatása/ 
 
„Nemzetiségi színházak 111,0”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (1222. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 1.alc ), 298. (1222. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 4.cím 5.alc ), 1833. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1834. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 15.alc 8.jcs ), 1847. (1222. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 2283. (1222. sz. jav. - 7.mell. a) előir. ), 2284. (1222. sz. 

jav. - 7.mell. a) igény ), 2285. (1222. sz. jav. - 7.mell. e) előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1222. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

8. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV, 
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAI 

 2287. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. 
pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása/ 
/a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [15000] 15 900 forint/pedagógus”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2288.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont igénybevétel feltételei b) 
pont módosítását javasolják:     
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ/ 
 
/2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége/ 
 
„b) Az előirányzat további 50%-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye területén 1100 főt 
el nem érő lakosságszámú települések által fenntartott intézményekben [az e törvény 3. számú 
mellékletének 20. aa) és 20. ba) pont szerinti létszámon belül] a nappali rendszerű általános isko-
lai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján. A támogatás az intézmények-
ben folyó munka szakmai feltételeinek megteremtésére, fejlesztésére [az intézményekben meglévő 
informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, vala-
mint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgálta-
tások beszerzésére, igénybevételének költségeire] használható fel. E támogatás részletes feltétele-
iről [az oktatási miniszter iránymutatásai alapján] a közalapítványok 2005. március 1-jéig pá-
lyázati felhívást tesznek közzé.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1204. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2289.  Gulyás József képviselő a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont 
igénybevétel feltételei lezáró szöveg módosítását javasolja:     
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ/ 
 
/2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége/ 
 
„A közalapítványnak az éves a) és b) pont szerinti támogatási összeg felhasználására vonatkozóan 
feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszámolás alapja. 
A közalapítvány működtetését más (saját) forrásokból kell biztosítani, erre a célra a támogatás nem 
fordítható. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás keretében tör-
ténik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és jogszerűen el-
számolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkormányzat ré-
szére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 
A kitűzött feladatok lebonyolításához az a) és b) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a támo-
gatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum [1] 
2%-a használható fel.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1077. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2290.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok/ 
 
„a) A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meglé-
vő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő beszer-
zésekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszerelésé-
ről szóló jegyzék szerint - taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhetik a következők sze-
rint: 
aa) A támogatás fajlagos összege igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének a 19. a), a 20. d), 
a 21. aa), b)-d), a 22., 23. pontja alapján meghatározott létszám után, továbbá a 20. aa) pont alatti 1-
4. évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban résztvevők létszáma után. 
ab) A támogatás fajlagos összegének 75%-a igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének 20. 
ba), és c) iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban és a 23. a) pont alapján kollégiumi 
ellátásban részesülők létszáma után. 
 
b) A támogatás 175%-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási in-
tézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő 
költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszkö-
zök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire igényelhetik az e törvény 
3. számú mellékletének a 20. ba), [és] c)[,] és 23.a) pontjában meghatározott, iskolai nappali rend-
szerű 5-13. évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után.  
A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai, kollégiumi elektronikus 
adminisztrációs szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruházá-
sokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani. 
 
E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján határozza meg. 
Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat fi-
gyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik. Az a) és b) 
pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2168. (974. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 2187. (974. sz. jav. 

- 3.mell. 24. d) igény ), 2198. (974. sz. jav. - 3.mell. 26. a) igény lez. ), 2293. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 4. igény ), 2296. (974. sz. jav. - 

8.mell. I. 7. igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2291.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 8. 
számú melléklet I. rész 3. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
„3. Szakmai [és informatikai] fejlesztési feladatok 
 
[a)] A támogatást a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézményekben meg-
lévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével összefüggő be-
szerzésekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és felszere-
léséről szóló jegyzék szerint - taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhetik a következők 
szerint: 
 
[a]a) A támogatás fajlagos összege igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének a 19. a), a 20. 
d), a 21. aa), b)-d), a 22., 23. pontja alapján meghatározott létszám után, továbbá a 20. aa) pont alat-
ti 1-4. évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban résztvevők létszáma után. 
 
[a]b) A támogatás fajlagos összegének 75%-a igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének 20. 
ba), és c) iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban részesülők létszáma után. 
 
[b) A támogatás 175%-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közokta-
tási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével 
összefüggő költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-
kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségei-
re igényelhetik az e törvény 3. számú mellékletének a 20. ba), és c), pontjában meghatározott, 
iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után.  
 
A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus admi-
nisztrációs szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruhá-
zásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani. 
 
E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján hatá-
rozza meg.] 
 
Az év végi elszámolás az e törvény alapján számított létszámadatokhoz kapcsolódó előirányzat fi-
gyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik. [Az a) és b) 
pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 31. (1079. sz. jav. - I.r IV.fej. 1.alf. 30.§ (1) a) ), 289. (1079. 

sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 300. (1079. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 2270. (1079. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1079., 1194. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2292. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 4. 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [720] 763 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2293.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 4. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás/ 
 
„A támogatást helyi önkormányzat igényelheti e törvény 3. számú mellékletének 19. a) pontja, a 20. 
aa), ba), c), d) pontja,[ és] 21. aa), b)[,]és 23. pontja szerint számított együttes gyermek- és tanuló-
létszám után. 
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A támogatás 40%-át a fenntartónak szakmai, vagy tanügyigazgatási ellenőrzéshez, illetve fenntartói 
döntés-előkészítéshez – a Közokt. tv. 101. §-ában meghatározott névjegyzék szerint -szakértői vé-
lemények beszerzésére kell fordítania. 
A támogatás fennmaradó 60%-a a Közokt. tv. 36. §-a alapján szervezett, pedagógiai szakmai szol-
gáltatások igénybevételéhez nyújt támogatást. E támogatás a nevelési, oktatási intézmények számá-
ra, a szakmai szolgáltatások - bármely, az alapító okirata szerint pedagógiai szakmai szolgáltatásra 
jogosult, OM azonosítóval rendelkező közoktatási intézménytől történő - megvásárlását szolgálja. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a költ-
ségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. A tárgy-
évi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántar-
tásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2168. (974. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 2187. (974. sz. jav. 

- 3.mell. 24. d) igény ), 2198. (974. sz. jav. - 3.mell. 26. a) igény lez. ), 2290. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), 2296. (974. sz. jav. - 

8.mell. I. 7. igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2294. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 5. 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/5. Minőségfejlesztési feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [2500] 2 650 forint/pedagógus”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
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- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2295. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 7. 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/7. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1300] 1 800 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2296.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc és Sági József képviselők a tör-
vényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 7. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/7. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása/ 
 
„A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzat az e törvény 3. számú mellékletének 20. aa), ba), c), 
d), [és] 21. aa), b) és 23. pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztve-
vőknek az e törvény 3. számú mellékletének Kiegészítő szabályok 1. h) pontja szerint számított ada-
ta alapján veheti igénybe - figyelembe véve az iskolai sporttevékenységről szóló 16/2004. (V. 18.) 
OM-GyISM együttes rendelet 3. §-ában foglaltakat is - az iskolai mindennapos testedzés feladatai-
nak megoldásához.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2168. (974. sz. jav. - 3.mell. 23. a) fajl. ), 2187. (974. sz. jav. 

- 3.mell. 24. d) igény ), 2198. (974. sz. jav. - 3.mell. 26. a) igény lez. ), 2290. (974. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), 2293. (974. sz. jav. - 

8.mell. I. 4. igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/974. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2297. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész ki-
egészítését javasolják a következő új 8. pont  felvételével:     
 
„8. Pedagógusok szakkönyvvásárlása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15 000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Kt. 19.§ (6) bekezdése alapján, az általuk 
fenntartott - a törvény 20-21. §-ában és a 122. § (3) bekezdésében felsorolt típusú - intézmények-
ben, közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus-munkakörben, továbbá szabadidőszervező és 
gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, illetve a törvény 22. §-ában felsorolt intézményekben pedagó-
giai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben (a továbbiakban együtt: pedagógus létszám) 
foglalkoztatottak után. Az igényjogosultság részletes feltételeit a Kt. végrehajtásáról szóló 20/1997. 
(II. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 20/1997. (II.13.) Korm. rendelet) határozza meg. Az 
igényjogosultság alapja a 2004. december 31-én várható (becsült) pedagógus létszám, a fent hivat-
kozott rendelet jogosultságra vonatkozó előírásainak figyelembevételével. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, a költ-
ségvetési évben e jogcímen jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével, a 20/1997. (II.13.) 
Korm. rendelet 7. §-a alapján 2004. december 31-ei tényleges pedagógus létszám alapján történik. 
A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő 
nyilvántartásokkal és bizonylatokkal kell alátámasztani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
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- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2298. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 2. 
pont előirányzat módosítását javasolják:     
 
/2. Önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [15120,0] 16 027,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2299. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet II. rész 3. 
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [22300] 23 638 forint/foglalkoztatott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2300. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet IV. rész 
módosítását javasolják:     
 
„„IV. LAKOSSÁGI TELEPÜLÉSI FOLYÉKONY HULLADÉK ÁRTALMATLANÍTÁSÁNAK 
TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT: [162,9] 197,4 millió forint 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [105] 118 forint/m3”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2301. Varga Mihály és képviselőtársai a törvényjavaslat 8. számú melléklet V. rész mó-
dosítását javasolják:     
 
„V. BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÁRSULÁSOK TÁMOGATÁSA 
 
ELŐIRÁNYZAT: [100,0] 200,0 millió forint 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 34000 forint/költségvetési szerv 
 
A hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzatok belső ellenőrzési feladatai ellátásához, ameny-
nyiben azt a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. 
törvény 8., 9. vagy 16. §-a szerinti 2004. szeptember 30-áig létrehozott társulásban látják el. 
A hozzájárulás a társulásban részt vevő helyi önkormányzatok felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervei után, beleértve a polgármesteri hivatalokat, a körjegyzőségeket és a körjegyzőségeket mű-
ködtető önkormányzatokat is - a [3500] 10000 fő lakosságszám feletti települési és megyei önkor-
mányzatok költségvetési szervei kivételével - igényelhető. 
A költségvetési szervek száma az igénylésnél a 2004. szeptember 30-ai állapottal megegyező. 
A hozzájárulás a belső ellenőrzési feladatok ellátására fordított személyi juttatásokra, illetve szol-
gáltatások igénybevételének költségeire használható fel. 
Az igénybe vett hozzájárulás elszámolása a költségvetési szervek számának és a költségvetési év-
ben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételé-
vel - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében – történik, azzal, hogy a költségvetési 
szervek számának növekedéséhez kapcsolódó többlet-hozzájárulás az év végi elszámolás során nem 
igényelhető. A hozzájárulás a költségvetési szerv megszűnésének, a társulásból történő kiválásnak, 
a társulás megszűnésének időpontját követő hónap végéig – időarányosan - jár. 
A támogatás folyósítására negyedévenként, a tárgynegyedév második hónapjának 25-éig kerül sor.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefüggéseit lásd az ajánlás 141. számú pontjában foglaltak 
szerint.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1156. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

9. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 

 2302.  Bernáth Ildikó, Varga Mihály, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását 
javasolják:     
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
  1  Aktív foglalkoztatási eszközök 
     1  Foglalkoztatási és képzési támogatások [50 000,0] 35 000,0 /-15000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2303. (930. sz. jav. - 9.mell. LXIII. fej. új35.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/930. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2303.  Bernáth Ildikó, Varga Mihály, Domokos László, Tállai András és Babák Mi-
hály képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIII. fejezet kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 35. cím  felvételével:     
 
LXIII. MUNKAERŐPIACI ALAP 
   35  Munkahelyteremtő beruházások támogatása  15 000,0 /+15000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2302. (930. sz. jav. - 9.mell. LXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/930. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2304.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet 
LXIX. fejezet 2. cím módosítását javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   2  Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének  
        támogatása [8 989,1] 12 989,1 /+4000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2045. (860. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2305. 
(860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 2307. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2305.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet 
LXIX. fejezet 3. cím módosítását javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   3  Regionális innováció támogatása [7 950,7] 9 950,7 /+2000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2045. (860. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304. 
(860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2306. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 2307. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2306.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet 
LXIX. fejezet 4. cím módosítását javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   4  Innovációs és kutatási partnerség, hálózatépítés, infrastruktúra és 
      mobilitás támogatása [3 653,6] 4 053,6 /+400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2045. (860. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304. 
(860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2307. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2307.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet 
LXIX. fejezet 5. cím módosítását javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   5  K+F eredmények elterjesztése, gazdasági és társadalmi  
       hasznosítása [ 280,0] 480,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2045. (860. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304. 
(860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 
2308. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2308.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet 
LXIX. fejezet 6. cím módosítását javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   6  Nemzeti Kutatási és Fejlesztési programok [13 600,0] 18 232,3 /+4632,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2045. (860. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304. 
(860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 
2307. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 2309. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2309.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 9. számú melléklet 
LXIX. fejezet 16. cím módosítását javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   16  Költségvetési támogatás [12 196,9] 23 423,2 /+11226,3 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2045. (860. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304. 
(860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 
2307. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 2308. (860. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/860. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

10. SZÁMÚ MELLÉKLET: A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
ELŐIRÁNYZATAI 

 2310.  Imre Zsolt, Soltész Miklós és Szijjártó Péter képviselők a törvényjavaslat 10. 
számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       1  Öregségi nyugdíj [1188 870,0] 1268 870,0 /+80000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/943. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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11. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
ELŐIRÁNYZATAI 

 2311.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 3. alcím módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    3  Egyéb járulékok és hozzájárulások 
      1  Baleseti járulék [2 673,8] 2 965,7 /+291.9 bev./ 
      4  Munkáltatói táppénz hozzájárulás [23 332,0] 25 332,0 /+2000.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2320. (1304. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2312.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 4. alcím 1. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    4  Egészségügyi hozzájárulás 
       1  Tételes egészségügyi hozzájárulás [144 968,8] 150 468,8 /+5500,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2313. (1311. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 4.alc 2.jcs ), 
2319. (1311. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 2.alc új7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2313.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    4  Egészségügyi hozzájárulás 
       2  Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás[18 521,9] 20 021,9 /+1500,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2312. (1311. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 4.alc 1.jcs ), 
2319. (1311. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 2.alc új7.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2314.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 4. alcím 2. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    4  Egészségügyi hozzájárulás 
      2  Százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás[18 521,9] 19 385,9 /+864.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2323. (1303. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 3.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2315.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
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törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
      2  Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos központi  
       költségvetési hozzájárulás [3 500,0] 3 855,0 /+355.0 bev./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot (XXIV/11) is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2322. (1312. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2316.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       2  Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos 
       központi költségvetési hozzájárulás [3 500,0] 5 000,0 /+1500,0 bev./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot (XXIV/11) is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2331. (1309. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 5.jcs 3.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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 2317.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
      2  Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos  
      központi költségvetési hozzájárulás [3 500,0] 3 928,0 /+428.0 bev./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot (XXIV/11) is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2328. (1315. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2318.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 6. alcím 8. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       8  GYED folyósítás kiadásainak megtérítése a központi  
       költségvetésből [57 941,0] 58 905,3 /+964,3 bev./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot (XXIV/10/4) is módosí-
tani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2324. (1306. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 5.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2319.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 2. alcím kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    2  Egészségbiztosítás pénzbeni ellátásai 
      7  Temetési támogatás  7 000,0 /+7000,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2312. (1311. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 4.alc 1.jcs ), 
2313. (1311. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 4.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1311. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2320.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím 
módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
        1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [63 054,8] 65 346,7 /+2291.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2311. (1304. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 3.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1304. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2321.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 
2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
          1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [63 054,8] 64 756,8 /+1702.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1533. (75. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
2325. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2327. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2322.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím 
módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
        2  Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek és  
         ifjúságvédelem [17 028,5] 17 383,5 /+355.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2315. (1312. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 6.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1312. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2323.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 3. jogcím 
módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
        3  Fogászati ellátás [21 760,1] 22 624,1 /+864.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2314. (1303. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 4.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1303. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2324.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 5. jogcím 
módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         5  Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás[6 296,6] 6 546,6 /+250.0 kiad./ 
         15  Mentés [17 984,2] 18 698,5 /+714.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2318. (1306. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 6.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1306. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2325.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 
2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         6  Járóbeteg szakellátás [108 937,6] 114 937,6 /+6000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1533. (75. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
2321. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2327. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2326.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István, Varga Mihály, 
Domokos László, Tállai András és dr. Martonosi György képviselők a törvényjavaslat 11. szá-
mú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         10  Fekvőbeteg szakellátás [409 979,3] 439 979,3 /+30000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2047. (931. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 2.cím 2.alc 1.jcs 1.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/931. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2327.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 
2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 10. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         10  Fekvőbeteg szakellátás [409 979,3] 449 979,3 /+40000,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány az előirányzat-növelés forrásaként a költségvetés általános tartalékát 
jelöli meg. A Hsz. 120. § (3) bekezdése alapján a központi költségvetés általános tartalékának ösz-
szegére kizárólag a Költségvetési bizottság nyújthat be módosító javaslatot.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1533. (75. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
2321. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325. (75. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/75. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2328.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport módosítá-
sát javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      2  Gyógyfürdő és egyéb gyógyászati ellátás 
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          támogatása [5 708,4] 6 136,5 /+428.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2317. (1315. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 6.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1315. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2329.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Szijjártó Péter 
képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-
csoport 1. jogcím módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         1  Gyógyszertámogatás kiadásai [258 420,0] 310 220,0 /+51800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2330. (960. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 4.jcs 3.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/960. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2330.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet, dr. Tiba István és Szijjártó Péter 
képviselők a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 4. jogcím-
csoport 3. jogcím módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      4  Gyógyszertámogatás 
         3  Vénykezelési díj [ 500,0] 1 200,0 /+700,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2329. (960. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 4.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/960. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2331.  Selmeczi Gabriella, dr. Bartha László, dr. Fenyvesi Máté, dr. Frajna Imre, dr. 
Gógl Árpád, dr. Horváth Zsolt, Horváthné Stukics Erzsébet és dr. Tiba István képviselők a 
törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 3. jogcím 
módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      5  Gyógyászati segédeszköz támogatás 
         3  Egyéb gyógyászati segédeszköz támogatás [39 600,0] 41 100,0 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2316. (1309. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 6.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1309. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

20. SZÁMÚ MELLÉKLET: A FIZETÉSI OSZTÁLYOK ELSŐ  FIZETÉSI 
FOKOZATA SZERINTI GARANTÁLT ILLETMÉNYEK HAVI ÖSSZEGE 
FORINTBAN, VALAMINT A FIZETÉSI FOKOZATOKHOZ TARTOZÓ 

LEGKISEBB SZORZÓSZÁMOK 

 2332.  Dr. Balogh László, dr. Kékes Ferenc, Gyárfás Ildikó, dr. Juhászné Lévai Kata-
lin, Sós Tamás és Gazda László képviselők a törvényjavaslat 20. számú melléklet módosítását ja-
vasolják:     
 
„1. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-
lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok * 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
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     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 52 500  58 800  60 900  63 000  73 500  105 000  110 250  112 875  126 000  139 125   
 2. 1,03   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,04   1,06   1,06   1,06   
 3. 1,06   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,08   1,12   1,12   1,12   
 4. 1,09   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,12   1,18   1,18   1,18   
 5. 1,12   1,16   1,16   1,16   1,16   1,17   1,17   1,24   1,24   1,24   
 6. 1,15   1,20   1,20   1,20   1,20   1,22   1,22   1,30   1,30   1,30   
 7. 1,18   1,24   1,24   1,24   1,24   1,27   1,27   1,36   1,36   1,36   
 8. 1,21   1,28   1,28   1,28   1,28   1,32   1,32   1,42   1,42   1,42   
 9. 1,24   1,32   1,32   1,32   1,32   1,37   1,37   1,48   1,48   1,48   
 10. 1,27   1,36   1,36   1,36   1,36   1,42   1,42   1,54   1,54   1,54   
 11. 1,30   1,40   1,40   1,40   1,40   1,47   1,47   1,60   1,60   1,60   
 12. 1,33   1,44   1,44   1,44   1,44   1,52   1,52   1,66   1,66   1,66   
 13. 1,36   1,48   1,48   1,48   1,48   1,57   1,57   1,73   1,73   1,73   
 14. 1,39   1,52   1,52   1,52   1,52   1,62   1,62   1,80   1,80   1,80” 
 
* Az érdekegyeztetést követően kerül megállapításra a bértábla.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1036. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

21. SZÁMÚ MELLÉKLET: VÍZKÉSZLETJÁRULÉK 

 2333.  Godó Lajos, Herbály Imre és dr. Orosz Sándor képviselők a törvényjavaslat 21. 
számú melléklet 2. pont módosítását javasolják:     
 
/21. számú melléklet a 2004. évi …. törvényhez/ 
/Vízkészletjárulék/ 
 
„2. a) vízhasználó az, aki vízjogi engedélyköteles tevékenységet folytat, kivéve, ha a 16-18. pontok 
alapján mentesül a vízkészletjárulék fizetése alól, 
 
b) üzemi fogyasztó az, aki ivóvizet szolgáltató közműről a saját gazdasági célú vízhasználatához te-
lepülésenként évi 10 000 m3-nél nagyobb vízmennyiséget használ fel. 
 
c) mezőgazdasági vízhasználó az, aki mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, vagy halgazdálkodási célú 
vízjogi engedélyköteles tevékenységet folytat.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2334. (85. sz. jav. - 21.mell. 11. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/87. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2334.  Godó Lajos és Herbály Imre képviselők a törvényjavaslat 21. számú melléklet 11. 
pont módosítását javasolják:     
 
/21. számú melléklet a 2004. évi …. törvényhez/ 
/Vízkészletjárulék/ 
 
„11. a) Az engedély nélküli vízhasználat után a vízkészletjárulékot a jogerős hatósági határozat köz-
lését követő hónap 15. napjáig kell kiszámítani és befizetni. 
 
b) A mezőgazdasági vízhasználó a vízkészletjárulékot a tárgyi félévet követő 15. napjáig köteles be-
fizetni a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium elkülönített számlájára.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2333. (87. sz. jav. - 21.mell. 2. ), pontjában foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/85. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2335.  Godó Lajos, Herbály Imre és dr. Orosz Sándor képviselők a törvényjavaslat 21. 
számú melléklet 16. pont e) pont módosítását javasolják:     
 
/21. számú melléklet a 2004. évi …. törvényhez/ 
/Vízkészletjárulék/ 
/16. Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie/ 
 
e) [ az ár- és belvíz befogadására kijelölt csatornák, halastavak, tározók védekezési célból tör-
ténő feltöltésére használt és a főműveken átvezetett, a vízjogi engedélyben meghatározott víz-
mennyiség után] az időszakos többletvizek helyben tartásának céljából a csatornák, halastavak, tá-
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rozók feltöltésére használt és a főműveken gravitációs úton átvezetett, vízjogi engedélyben megha-
tározott vízmennyiség után”,    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/86. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2336.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 21. számú melléklet 16. pont ki-
egészítését javasolja a következő új k) pont  felvételével:     
 
/21. számú melléklet a 2004. évi …. törvényhez/ 
/Vízkészletjárulék/ 
 
/16. Nem kell a vízhasználónak vízkészletjárulékot fizetnie/ 
 
„k) kármentesítés céljából történő vízkivétel hatósági kötelezés vagy engedély alapján.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1081. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 2337.  Farkas Sándor képviselő a törvényjavaslat 21. számú melléklet kiegészítését java-
solja a következő új 19. pont  felvételével:     
 
/21. számú melléklet a 2004. évi …. törvényhez/ 
 
/Vízkészletjárulék/ 
 
„19. Minden vízjogi engedéllyel rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozó és 
vállalkozás vízkészlet járulékfizetés kötelezettsége alól mentesül 2005. évre. „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/235. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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II. rész 
 
 
 
A Házszabály 121. § (3) bekezdése alapján az alábbiakban felsorolt módosító javaslatokról az Or-
szággyűlés a határozathozatal második szakaszában dönt: 
 
T/11700/9., /10., /11., /29., /30., /31., /38., /39., /40., /41., /43., /53., /54., /55., /56., /58., /73., /76., 
/79., /104., /105., /107., /111., /118., /119., /120., /121., /122., /129., /130., /131., /132., /145., /147., 
/148., /149., /150., /154., /162., /200-1., /200-2., /234., /244., /251., /280., /283., /366., /405., /406., 
/417., /446., /487., /488., /489., /490., /491., /492., /493., /494., /495., /496., /497., /499., /500., 
/501., /502., /503., /504., /505., /521., /551., /612., /628., /629., /642., /643., /644., /646., /647., 
/648., /649., /650., /651., /653., /654., /655., /666., /669., /688., /689., /696., /719., /721., /722., 
/723., /724., /726., /727., /728., /729., /730., /736., /737., /739., /741., /745., /780., /781., /782., 
/789., /792., /795., /797., /798., /799., /800., /801., /802., /806., /807., /818., /819., /820., /821., 
/822., /823., /824., /825., /826., /827., /828., /829., /830., /831., /832., /833., /834., /835., /836., 
/837., /838., /839., /840., /841., /842., /846., /861., /864., /865., /866., /868., /869., /870., /872., 
/884., /888., /889., /890., /894., /898., /899., /900., /901., /904., /905., /906., /907., /908., /909., 
/910., /911., /917., /919., /920., /964., /985., /998., /1005., /1015., /1048., /1066., /1067., /1069., 
/1070., /1071., /1073., /1074., /1075., /1076., /1078., /1082., /1084., /1085., /1086., /1087., /1088., 
/1089., /1090., /1091., /1097., /1098., /1126., /1127., /1168., /1173., /1175., /1177., /1178., /1179., 
/1186., /1187., /1188., /1190., /1191., /1192., /1193., /1195., /1206., /1208., /1209., /1211., /1213., 
/1219., /1223., /1224., /1226., /1227., /1237., /1271., /1273., /1274., /1293., /1300., /1327., /1338., 
/1339., /1341., /1342., /1344., /1345., /1348.  
 
 
 
Összeállította az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztálya, Tájékoztatási Főosztálya, Bizottsági Fő-
osztálya 
 
 
 
Budapest, 2004. november 12. 
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Varga Mihály s.k. 
Költségvetési és pénzügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Vastagh Pál 
Alkotmány- és igazságügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Schvarcz Tibor s.k. 
Egészségügyi  

bizottságának elnöke 
 

Szászfalvi László s.k. 
Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi 

bizottságának elnöke 

Dr. Eörsi Mátyás s.k. 
Európai integrációs ügyek  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Balsai István s.k. 
Foglalkoztatási és munkaügyi 

bizottságának elnöke 

Puch László s.k. 
Gazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Keleti György s.k. 
Honvédelmi  

bizottságának elnöke 

Lasztovicza Jenő s.k. 
Idegenforgalmi 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Bakonyi Tibor s.k. 
Ifjúsági és sport 

bizottságának elnöke 

Rogán Antal s.k. 
Informatikai és távközlési  

bizottságának elnöke 
 

Dr. Turi-Kovács Béla s.k. 
Környezetvédelmi 

bizottságának elnöke 

Dr. Pető Iván s.k. 
Kulturális és sajtó 

bizottságának elnöke 
 

Németh Zsolt s.k. 
Külügyi  

bizottságának elnöke 

Dr. Magda Sándor s.k. 
Mezőgazdasági 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kövér László s.k. 
Nemzetbiztonsági  

bizottságának elnöke 

Dr. Jánosi György s.k. 
Oktatási és tudományos 

bizottságának elnöke 
 

Dr. Kovács Zoltán s.k. 
Önkormányzati  

bizottságának elnöke 

Dr. Gál Zoltán s.k. 
Rendészeti  

bizottságának elnöke 
 

Tállai András s.k. 
Számvevőszéki  

bizottságának elnöke 

Dr. Mátrai Márta s.k. 
Szociális és családügyi 
bizottságának elnöke 

 
Fogarasiné Deák Valéria s.k. 

Társadalmi szervezetek 
bizottságának elnöke 

Szabó György s.k. 
Területfejlesztési 

bizottságának elnöke 
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