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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/11700/1091. és 1352-1749. számú módosító, kapcsolódó módosító javaslatokat, kivéve az ajánlás 
II. részében felsorolt, a határozathozatal második szakaszába tartozó módosító, kapcsolódó módosí-
tó javaslatokat. 
 
Visszavont módosító javaslat(ok): T/11700/1032. (dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos, Balla György), 
T/11700/1473-1475. (Vidorné dr. Szabó Györgyi, Kárpáti Zsuzsa, Béki Gabriella) 
Ezeket a módosító javaslatokat az ajánlás nem tartalmazza. 
 
Keller László képviselő úr jelezte, hogy a T/11700/69. sz. módosító javaslatát részben visszavonja, 
és ezzel összefüggésben a T/11700/1361. sz. módosító indítványát részben megváltoztatja, de erre 
vonatkozó konkrét módosító indítványt nem terjesztett elő, ezért az érintett módosító javaslatok vál-
tozatlan formában szerepelnek az ajánlásban. 
 
 

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. 
A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény: Nkat. 
Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. törvény: Üsztv. 
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 igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény: Iasz. 
A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény: Bjt. 
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény: Épt.  
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény: 1997. évi 
CXXIV. törvény 
Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény: Eütv. 
A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény: Hjt. 
 

Amennyiben az ajánlás felvezető szövege ajánláspont hivatkozásnál az ajánlás számát  nem jelöli, úgy az a 
módosító javaslat a határozathozatal II. szakaszába tartozik. 
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5/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1203. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 4. pontja) - 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[, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek fordítani].”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1494., 1511. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
5/3.  Dr. Pósán László képviselő - kapcsolódva a T/11700/665. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2. pontja) - 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 bevételeiket[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, valamint a Magyar 
Tudományos Akadémia kutató-intézményeit, amelyek ezen összeget] működésükre és felújítás-
ra kötelesek fordítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1652. 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.   
 
 
5/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 9. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A központi költségvetési szervek [(ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, 
költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is)] a (2) bekezdésben felsorolt jogcímeken a 
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tárgyévben ténylegesen befolyó bevételeiknek 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 Bel-
ügyminisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézményeket, valamint a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia kutató-intézményeit, amelyek ezen összeget felújításra kötelesek fordítani, továbbá 
a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálatot, amely 800 millió forint befizetést teljesít a (4) 
bekezdés szerinti ütemezésben, a fennmaradó összeget beruházásra és felújításra köteles fordítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1739. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
9/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, 
Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos képvi-
selők - kapcsolódva a T/11700/1202. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. 
ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) A központi költségvetési szervek ([ideértve] kivéve a Magyar Tudományos Akadémiához tar-
tozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket[ is]és az Oktatási Minisztérium felügyelete 
alá tartozó felsőoktatási intézményeket) a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevéte-
leik – kivéve a külföldön működő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit – bérbeadással össze-
függő 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/11700/1464. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
9/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1202. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 8. pontja) - a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A központi költségvetési szervek (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költ-
ségvetési rendben gazdálkodó intézményeket is), kivéve az Oktatási Minisztérium felügyelete alá 
tartozó felsőoktatási intézményeket, a helyiségek 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 va-
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gyon utáni részesedés címén – a központi költségvetés bevételét képezi. Ez a rendelkezés nem érinti 
az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettséget.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1510. 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.   
 
 
9/3.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők - kapcsolódva a T/11700/852. számon benyújtott módosító 
javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 9. pontja) - a törvényjavaslat 9. § (3) bekezdés módosítá-
sát javasolják:     
 
„(3) A központi költségvetési szervek [(ideértve]- kivéve a Magyar Tudományos Akadémiához tar-
tozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket [is)], a külföldön működő állami képvisele-
tek bérleti-díj bevételeit - a helyiségek tartós és eseti bérbeadásából származó bevételeiket [– kivéve 
a külföldön működő állami képviseletek bérleti-díj bevételeit –] bérbeadással összefüggő költsé-
gekkel 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/11700/1653. 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.   
 
 
12/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 10. § (6) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(6) A Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium által alapított közhasznú társaságok vagyonkezelé-
sében lévő kincstári vagyon értékesítéséből származó bevétel – a köztartozások és az ingatlan-
elidegenítés költségeinek kiegyenlítését követően a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program ke-
retei között – 3500,0 millió forint összeghatárig kizárólag a Magyar Állam tulajdonában és a Nem-
zeti Sporthivatal felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vagy közhasznú társaságok vagyon-
kezelésében, illetve kincstári vagyonkörbe tartozó, továbbá helyi önkormányzat tulajdonában vagy 
vagyonkezelésében lévő sportlétesítmények fejlesztésére, rekonstrukciójára (beruházásaira), továb-
bá a Sport XXI. Létesítményfejlesztési Program lebonyolításához kapcsolódó kiadásokra legfeljebb 
150,0 millió forint összeghatárig, valamint kincstári vagyonba kerülő sportcélú ingatlanok vásárlá-
sára használható fel.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1683. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
23/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma 
László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/914. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 12. § (3) be-
kezdés módosítását javasolják:     
 
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételének feltétele, 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 mértéket nem éri el a feladatellátás, az 
igénybevétel jogosultságát ennek megfelelően kell megállapítani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/4. (1654. sz. jav. - 107.§ (1) ), 108/8. (1654. sz. jav. - 

107.§ új(6) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1654. 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.   
 
 
23/2.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1035. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 25., 26., 118., 2271., 2273. és 2275. pontjai) - a törvényjavaslat 19. § 
módosítását javasolja:     
 
„19. § [(1)] A megyei illetékhivatalok, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által 2005. január 1-jétől 
beszedett 
a) 2004. június 30-án nyilvántartott hátralékból a végrehajtási cselekmények eredményeként befo-
lyó illeték 20%-a a központi költségvetést, 80%-a pedig a [fővárosi, megyei, illetve a megyei jogú 
városi önkormányzatokat,] a külön törvényben megjelölt kistérségeket, 
b) az a) ponton túli illetékbevételek 50%-a a központi költségvetést, 50%-a pedig [a fővárosi, a 
megyei, illetve a megyei jogú városi önkormányzatokat] az a) pont szerinti kistérségeket illeti 
meg [a (2)-(7) bekezdésben foglaltak szerint. 
 
(2) A megyei jogú városi önkormányzatot illeti meg a megyei illetékhivatalok által beszedett 
illetékből az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény illetékességi szabályai alapján a megye 
közigazgatási területén lévő megyei jogú városok illetékességébe tartozó ügyekből befolyt be-
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vétel, csökkentve az (1) bekezdés szerinti központi bevételi részesedéssel, valamint a (4)-(7) 
bekezdésben foglalt, kiadásként visszatartott összeggel. 
 
(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, (1) bekezdés b) 
pontjában meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) 
bekezdés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel 
a) 35%-a közvetlenül a területileg érintett megyei önkormányzatot, valamint a Fővárosi Ön-
kormányzatot, 
b) 65%-ának kétharmada egyenlő összegben – egyhuszad részenként –, egyharmada a megye, 
valamint a főváros 2004. január 1-jei lakosságszáma arányában – a Kincstár országos összesí-
tését követően – 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 nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint ugyanezen 
hátralék 25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, akkor az ille-
tékhivatal – az önkormányzat a) és c) pontokban foglalt illetékbevétele terhére – köteles a kü-
lönbözet 50%-át, az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott illetékbevétellel együtt a köz-
ponti költségvetés részére átutalni. 
 
(4) Az illetékhivatalokkal kapcsolatos kiadásokat az illetékbevételből részesedő önkormány-
zatok viselik a saját bevételükből az (5)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével. 
 
(5) A megyei jogú város önkormányzata legkésőbb 2005. január 20-áig megállapodik a megyei 
önkormányzattal a beszedendő bevétellel kapcsolatos kiadások viseléséről. A megállapodás-
nak tartalmaznia kell a kiadások körét és mértékét – beleértve a helyi adókról szóló 1990. évi 
C. törvény 45. §-ában szabályozott, illetékekkel összefüggő érdekeltségi célú juttatásokat is –, 
az elszámolási kötelezettségeket, az elszámolás ellenőrzésének módját. 
 
(6) Az (5) bekezdés szerinti megállapodás hiányában a felmerült kiadásokat a megyei jogú vá-
rosi önkormányzat(ok), illetve a megyei önkormányzat a (2) és (3) bekezdés szerinti, 2004. év-
ben illetékből származó bevételeik arányában viselik. A megyei jogú városi önkormányzatra 
eső kiadási hányadot a megyei önkormányzat visszatarthatja a megyei jogú várost megillető 
összegből. 
 
(7) Az illetékhivatal működtetésével összefüggő éves működési költség és az éves működési 
költség 10%-át meg nem haladó felhalmozási költség egytizenkettede – nem havi ütemezésű 
utalás esetén az egytizenketted rész utalással érintett naptári napok szerinti hányada – tartha-
tó vissza havonta a megyei jogú város(ok)tól, amely az illetékhivatalt működtető megyei ön-
kormányzatot illeti meg, és illetékbevételként kell költségvetésében előirányozni és elszámol-
ni.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1399. 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 támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
33/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) 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:/ 
 
„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 támoga-
tás a 8. számú melléklet I. részének 1., 2.c) és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok 
normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2163/2. (1500. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2167/2. 
(1500. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2287/2. (1500. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1500. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
33/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) 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 
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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 támogatás a 8. 
számú melléklet I. részének 1., 2. c) és 3-7. pontjában megállapított, a helyi önkormányzatok nor-
matív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogosultsági feltételek mellett.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2163/3. (1504. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2167/3. 
(1504. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2287/3. (1504. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1504. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
33/3.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/672. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 36. pontja) - 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.], 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/11700/1572. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
42/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/893. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 41. pontja) - 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 gyermek, tanuló után, amely a fenntartó egyházat illeti meg az így fi-
gyelembe 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/11700/1573. 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.   
 
 
49/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, 
Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos képvi-
selők, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1084. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 11. pontja) - a törvényjavaslat 
30. § (7) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(7) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás kizárólag 
az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amelynek működési engedélyé-
ben az igényjogosultságot megalapozó tevékenységek egységes szerkezetbe foglaltak, valamint 
a legmagasabb tanulólétszám normatíva jogcímenként és az oktatás munkarendje (nappali, 
esti, levelező) szerint szerepel.]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1467., 1477. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
55/1.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/134. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 56. és 63. pontjai) - a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés 12) pont módo-
sítását javasolja:     
 
/(1) Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„12) a Beruházás-ösztönzési célelőirányzatnál (XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium feje-
zet, 25. cím, 3. alcím, 1. jogcímcsoport) a nemzetgazdasági jelentőségű [nagy]beruházások egyedi 
támogatása esetében, a Kormány jóváhagyásával,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1553. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
60/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, 
Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos képvi-
selők - kapcsolódva a T/11700/1099. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. 
ajánlás 61. pontja) - 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. A 
Kormány engedélyével az előirányzat túlléphető. Az oktatási miniszter intézkedése normatív támo-
gatást és kötelezettségvállalással terhelt előirányzatot nem érinthet.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1468., 1478. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
65/1.  Pokorni Zoltán, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Stolár Mihály, Kuzma 
László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/902. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 66. és 67. pontjai) - a törvényjavaslat 51. § 
(1) bekezdés a) pont módosítását javasolják:     
 
„(1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetés Miniszterelnökség fejezetében, a 
Munkaerő-piaci Alapnál, az E. Alapnál és az Ny. Alapnál az e bekezdés a)-e) pontjaiban meghatá-
rozott egyes előirányzatokból az államháztartás egyensúlyi kockázatainak mérséklésére január hó-
napban Államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék (a továbbiakban: államháztartási tartalék) elői-
rányzatot kell létrehozni.  
 
Az államháztartási tartalék forrása: 
 
„a) a felsőoktatási intézmények és a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési 
rendben gazdálkodó intézmények kivételével a központi költségvetési szervek – ideértve a társada-
lombiztosítási igazgatási szerveket is – támogatással fedezett kiadásainak intézményi előirányzatai 
1%-a,”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1650. 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.   
 
 
83/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 65. 
§  felvételével:     
 
„65. § A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatásáról szóló 1992. évi LXXXIX. törvényből 
adódó feladatok végrehajtására a címzett és céltámogatások 2006. évi előirányzatára az Országgyű-
lés 63 800,0 millió Ft-ot jóváhagy.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani kell. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1688. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
84/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/101. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 86. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(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 összefüggő földrajzi térségben 
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 határideje 2005. június 30-a.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1418. 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.   
 
 
84/2.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/1128. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 85. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(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 összefüggő földrajzi térségben minimum 100 ezer fő, legfel-
jebb 450 ezer fő. Az irányított betegellátási modellkísérletben a törvény hatálybalépésekor résztve-
vő szervezők számára a (2) és (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a kötelezően ellátandó la-
kosságszám elérésének határideje 2005. június 30-a.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1415. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
85/1.  Dr. Mézes Éva képviselő - kapcsolódva a T/11700/1128. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 85. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) Az irányított betegellátási modellkísérlet szervezésére az erre vállalkozó egészségügyi szolgál-
tatókkal (a továbbiakban: szervező) 2005. évre legfeljebb [5] 3 millió lakosra szerződés köthető. A 
szervező által ellátott lakosságszám minimum 100 ezer fő, legfeljebb 450 ezer fő. Az irányított be-
tegellátási modellkísérletben a törvény hatálybalépésekor résztvevő szervezők számára a (2) és (4) 
bekezdésben foglaltak alkalmazásával a kötelezően ellátandó lakosságszám elérésének határideje 
2005. június 30-a.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1369. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
93/1.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva a T/11700/703. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 102. pontja) a T/11700/1044. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 92. pontja) a T/11700/1014. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 90., 113., 114., 115. és 116. pontjai) - 
a törvényjavaslat 82. § (6) bekezdésben a Ktv. 48. § (6) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(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”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/4. (1446. sz. jav. - VIII.fej. 88.§ hszt.104.§ (5) ), 107/2. 
(1446. sz. jav. - XX.fej. 100.§ Hjt.112.§ (6) ), 108/7. (1446. sz. jav. - 107.§ (4) ), 114/1. (1446. sz. jav. - 110.§ (1) ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1446. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
95/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, 
Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos képvi-
selők - kapcsolódva a T/11700/1085. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. 
ajánlás 61. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (4) bekezdésben a Közokt. tv. 38. § (1) bekezdés mó-
dosítását javasolják:     
 
„(4) A Közokt. tv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel. A 
közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltételekkel, ha állandó 
saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogszabályban meghatározott 
eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénzeszközökkel rendelkezik. Állandó 
saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges, 
jogszabályban meghatározott helyiségek – ha e törvény másként nem rendelkezik – határozatlan 
időre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a 
közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges pedagógus munkakörben, 
továbbá a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben előírt alkalmazotti létszám leg-
alább hetven százalékát [határozatlan időre szóló ]munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jog-
viszonyban foglalkoztatja. A közoktatási intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által bizto-
sított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A közok-
tatási intézmények fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által 
megállapított költségvetésben kell előirányozni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1469. 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, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
96/1.  Donáth László képviselő - kapcsolódva a T/11700/828. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 95. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (13) bekezdésben a Közokt. tv. 81. § 
módosítását javasolja:     
 
„(13) A Közokt. tv. 81. §-ának (11)-(13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(11) Az egyházi jogi személy - a (13) bekezdésben meghatározott intézményátadás kivételével -, a 
fenntartásában működő nevelési-oktatási intézmény tekintetében - a nevelési-oktatási intézmény 
székhelye szerint illetékes községi, városi, megyei jogú városi, fővárosi kerületi önkormányzat ré-
szére megküldött - egyoldalú nyilatkozatával vállalhatja az önkormányzati feladatellátásban való 
közreműködést. A Magyar Katolikus Egyház az egyoldalú nyilatkozat megtételére a Magyar Köz-
társaság és az Apostoli Szentszék között létrejött megállapodás alapján jogosult. A nyilatkozatnak a 
(3) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakat kell tartalmaznia, elkészítésénél az (5) bekezdésben, teljesí-
tésénél a (6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. A települési önkormányzat a nyilatkozatot há-
rom munkanapon belül megküldi a fővárosi, megyei önkormányzat részére. Az egyházak hitéleti és 
közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: 
egyházi közcélú tevékenység anyagi feltételeiről szóló törvény) 6. §-ának (1)-(2) bekezdésében 
meghatározott kiegészítő támogatásról a központi költségvetés terhére kell gondoskodni, a nyilat-
kozat megküldését követően induló tanítási évtől kezdődően. 
 
(12) Az oktatási miniszter - kivéve, ha a nevelési-oktatási intézmény a (13) bekezdés hatálya alá tar-
tozik - köteles közoktatási megállapodást kötni az egyházi jogi személlyel, ha az általa fenntartott 
iskola, kollégium országos feladatot lát el. Az oktatási miniszter az egyházi jogi személy kérésére - 
közoktatási megállapodást köt a pedagógiai-szakmai szolgáltatás, illetve a pedagógiai szakszolgálat 
ellátására. Az oktatási miniszter pedagógiai-szakmai szolgáltatásra, illetve pedagógiai szakszolgálat 
ellátására akkor köteles közoktatási megállapodást kötni, ha e feladatok ellátásához a költségvetés-
ről szóló törvény nem biztosít normatív hozzájárulást. 
 
(13) Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 
törvény hatálya alá és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő, az ingatlanban működő nevelési-
oktatási intézményét az egyházi jogi személy fenntartásába adja, az átvevő egyházi jogi személy 
megkeresésére köteles közoktatási megállapodást kötni . Az átvételhez és a közoktatási megállapo-
dás megkötéséhez csatolni kell - ha nem az kezdeményezi - [ a (11) bekezdésben felsorolt megál-
lapodást kötő egyházi jogi személynél a megállapodást aláíró,] az egyházi jogi személy, illetve 
[egyéb esetben] az egyházi jogi személy önálló szervezete (szerzetesi szervezet stb.) bírósági nyil-
vántartásba vételekor nyilatkozattételre jogosult szervének (a továbbiakban együtt : nyilatkozattétel-
re jogosult egyházi szerv) egyetértő nyilatkozatát. A közoktatási megállapodás alapján az egyházi 
jogi személy jogosulttá válik a kiegészítő támogatásokra a közoktatási megállapodás aláírását köve-
tő tanítási évtől kezdődően. A kiegészítő támogatást a központi költségvetés terhére kell kifizetni és 
az e törvény 118. § (9) bekezdése szerint az átadó helyi önkormányzattal elszámolni. E rendelkezé-
seket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi jogi személy az átvett épületben működő 
nevelési-oktatási intézményt újraalapítja. E rendelkezés alkalmazásában a nevelési-oktatási intéz-
ményt akkor alapítják újra, ha a megszüntetés és a megalapítás között kevesebb, mint négy hónap 
telt el és a megszüntetett, illetve megalapított nevelési-oktatási intézmény nevelőtestülete, illetve a 
felvett gyermekek, tanulók több mint ötven százaléka azonos.”„    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1562. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
97/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők, valamint Tatai-Tóth András, dr. Szabó 
Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, 
Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a T/11700/1078. számon benyújtott módo-
sító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 105. pontja) - a törvényjavaslat 85. § kiegészítését java-
solják a következő új (17) bekezdésben a Közokt. tv. 114. § (2)  felvételével:     
 
„(17) A Közokt. tv. 114. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A sajátos nevelési igényű tanuló esetén az oktatásban való részvétel és a kollégiumi ellátás 
minden esetben ingyenes. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére a nappali oktatás mun-
karendje szerint szervezett oktatásban ingyenes a második szakképzettség megszerzése. Ha a máso-
dik szakképzettség megszerzése nem ingyenes, az iskola a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. tör-
vény 20-24. §-ának rendelkezései alapján kaphat támogatást a felkészítéshez.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1483., 1519. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
97/3.  Révész Máriusz, Vincze László, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma 
László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/870. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 51., 53., 56., 58., 63., 67., 70., 73., 76., 80., 
94., 96., 97., 100., 103., 106., 109., 112., 122., 123., 133., 137., 140., 142. és 143. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 85. § (19) bekezdésben a Közokt. tv. 117. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
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„(19) A Közokt. tv. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől függően 
csökkenteni kell, azonban – az (1) bekezdés a) pontja kivételével – nem lehet kevesebb egy tanítási 
évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás [huszonöt] húsz, az (1) be-
kezdés b) pontjában a zeneművészeti ág egyéni oktatása esetében tíz százaléka. [E rendelkezés] 
Mentesül a térítési díj fizetése alól a hátrányos helyzetű, mozgásszervi fogyatékos, vak, továbbá az 
(1) bekezdés b) pontja esetében a három vagy többgyerekes családban vagy egyedülálló szülő által 
nevelt tanuló[k tekintetében nem alkalmazható].”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1574. 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.   
 
 
100/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/1163. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 101. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (24) bekezdésben a Közokt. tv. 1. 
sz. melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Vezetők” al-
cím 1-3. pont módosítását javasolják:     
 
„(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalma-
zottak” cím helyébe az alábbi cím, valamint annak „Vezetők” alcím [1-3. pontja] , az Első rész 
„Pedagógusok Óvodában”, „Iskolában és kollégiumban”, „A nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő alkalmazottak óvodában”, „Iskolában és kollégiumban” alcímek alatti szövege  helyébe a kö-
vetkező rendelkezések lépnek: 
 

/A kötelezően foglalkoztatott, illetve ajánlott vezetők és alkalmazottak/ 
 

/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   
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     ha az óvodában a gyermeklétszám az [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 lét-
száma eléri a százhúszat]   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 
6. A 2. pontban meghatározottaktól az e melléklet Negyedik részében 
meghatározottak szerint el lehet térni. 
 
* A csillaggal jelzett létszámok ajánlott létszámok. 
 

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 kell 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 
 

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 kell 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 könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is figye-
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lembe kell venni. Ha az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a könyvtáros tanári (tanítói) létszám 
egynél akkor sem lehet kevesebb, ha a számítások ezt lehetővé tennék. Az alapfokú művészetokta-
tási intézményben, ha legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették 
egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt kell al-
kalmazni. 
 
2. A kollégiumban pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámát 
-a kollégiumi foglalkozások száma, 
-a pedagógusok kötelező óraszáma 
alapján kell megállapítani. 
 
Kollégiumban, ha azt legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették 
egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt (tanítót) kell 
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 0,5 
megfelelően 
 
2. gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens fogyatékos gyermekeket nevelő 
óvodai csoportban 1 
 
3. dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt 
a konduktív pedagógiai intézmény óvodájának kivételével - csoportonként 1 
 

Iskolában és kollégiumban 
 
1. pedagógiai felügyelő kollégiumban nemenként és épületenként 100 tanulóra 1 
számítva, de legalább 
 
2. gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
(az iskolatípusnak megfelelő, a 17.§ (1) bekezdésének b)-e) és j) pontjában, 
illetve (2) bekezdésében felsorolt vagy pszichológus, szociális munkás végzettséggel és szakkép-
zettséggel rendelkező szakember) általános iskolában, 
középiskolában, szakiskolában 0,5* 
 
3. szakorvos 
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kizárólag fogyatékosokat nevelő iskolában, kollégiumban, a fogyatékosság 1 
típusának megfelelően 
 
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 fogyaté-
kos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő-oktató iskolában hat tanulónként 1 
gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként működő általános iskolai 1 
-kollégiumban tizenöt tanulónként 
-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 
 
* A csillaggal jelzett létszámok ajánlott létszámok. 
 
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 
létszámát tizenkettővel elosztva kell meghatározni. Az osztással - a kerekítés szabályai szerint ki-
alakított - csoportra kell tervezni egy-egy - egy csoport esetén a csoport létszámától függetlenül leg-
alább egy-a feladat ellátásához szükséges szakembert. Az utazó gyógypedagógust, logopédust, kon-
duktort, gyógytestnevelőt stb. a gyermeket, tanulót nevelő, illetve oktató óvoda, iskola megkeresé-
sére 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. 
 
A csillaggal jelzett létszámok kötelezőek.” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány két ellentmondó megjegyzést tartalmaz (a *-gal jelzett létszámok 
ajánlottak, majd a végén ezek a létszámok kötelezők).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1463. 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 Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
100/2.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/1163. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 101. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (24) bekezdésben a Közokt. tv. 1. 
sz. melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Vezetők” al-
cím 1-3. pont módosítását javasolják:     
 
„(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalma-
zottak” cím helyébe az alábbi cím, valamint annak „Vezetők” alcím [1-3. pontja] , az Első rész 
„Pedagógusok Óvodában”, „Iskolában és kollégiumban”, „A nevelő és oktató munkát közvetlenül 
segítő alkalmazottak óvodában”, „Iskolában és kollégiumban” alcímek alatti szövege  helyébe a kö-
vetkező rendelkezések lépnek: 
 

/A kötelezően foglalkoztatott, illetve ajánlott vezetők és alkalmazottak/ 
 

/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 az [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 lét-
száma eléri a százhúszat]   1 
4. gyakorlati oktatásvezető-helyettes szakközépiskolában és szakiskolában húsz osztály felett, húsz 
osztályonként 1* 
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vagy eltérő szakirányú oktatásnál szakirányonként, ha a szakirányban legalább 
öt osztály van 1 
5. gazdasági vezető 
önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező intézményben 1 
6. A 2. pontban meghatározottaktól az e melléklet Negyedik részében 
meghatározottak szerint el lehet térni. 
 
* A csillaggal jelzett létszámok ajánlott létszámok. 
 

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 kell 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 
 

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 kell 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 könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának idejét is figye-
lembe kell venni. Ha az iskolai könyvtár működtetése kötelező, a könyvtáros tanári (tanítói) létszám 
egynél akkor sem lehet kevesebb, ha a számítások ezt lehetővé tennék. Az alapfokú művészetokta-
tási intézményben, ha legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették 
egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt kell al-
kalmazni. 
 
2. A kollégiumban pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak létszámát 
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-a kollégiumi foglalkozások száma, 
-a pedagógusok kötelező óraszáma 
alapján kell megállapítani. 
 
Kollégiumban, ha azt legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló befogadására létesítették 
egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt (tanítót) kell 
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 0,5 
megfelelően 
 
2. gyermek- és ifjúsági felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens fogyatékos gyermekeket nevelő 
óvodai csoportban 1 
 
3. dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt 
a konduktív pedagógiai intézmény óvodájának kivételével - csoportonként 1 
 

Iskolában és kollégiumban 
 
1. pedagógiai felügyelő kollégiumban nemenként és épületenként 100 tanulóra 1 
számítva, de legalább 
 
2. gyermek- és ifjúságvédelmi felelős 
(az iskolatípusnak megfelelő, a 17.§ (1) bekezdésének b)-e) és j) pontjában, 
illetve (2) bekezdésében felsorolt vagy pszichológus, szociális munkás végzettséggel és szakkép-
zettséggel rendelkező szakember) általános iskolában, 
középiskolában, szakiskolában 0,5* 
 
3. szakorvos 
kizárólag fogyatékosokat nevelő iskolában, kollégiumban, a fogyatékosság 1 
típusának megfelelően 
 
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 fogyaté-
kos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő-oktató iskolában hat tanulónként 1 
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gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményként működő általános iskolai 1 
-kollégiumban tizenöt tanulónként 
-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 
 
* A csillaggal jelzett létszámok ajánlott létszámok. 
 
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 
létszámát tizenkettővel elosztva kell meghatározni. Az osztással - a kerekítés szabályai szerint ki-
alakított - csoportra kell tervezni egy-egy - egy csoport esetén a csoport létszámától függetlenül leg-
alább egy-a feladat ellátásához szükséges szakembert. Az utazó gyógypedagógust, logopédust, kon-
duktort, gyógytestnevelőt stb. a gyermeket, tanulót nevelő, illetve oktató óvoda, iskola megkeresé-
sére 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. 
 
A csillaggal jelölt létszámok kötelezőek.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány két ellentmondó megjegyzést tartalmaz (a *-gal jelzett létszámok 
ajánlottak, majd a végén ezek a létszámok kötelezők).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1524. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
100/3.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 85. § (26) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második 
rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 3. 
pont módosítását javasolják:     
 
/(26) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím a következő 3-4. ponttal egészül ki:/ 
 
„„3. A közoktatási intézmények részt vesznek más ágazatba tartozó feladatok végrehajtásában, így 
például: a nevelés-oktatási intézmények a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok keretében a gyer-
mek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokban (óvoda, napközi és tanulószoba) a természet-
ben nyújtott ellátások biztosításában (tankönyv, tanszerellátás támogatása, kedvezményes és ingye-
nes étkezés)[, a kollégiumok közreműködnek a szálláshely biztosításában].”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 259/1. 
(1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 13. egyéb ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 
2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 
2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
100/4.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva a T/11700/703. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 102. pontja) a T/11700/1044. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 92. pontja) a T/11700/1014. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 90., 113., 114., 115. és 116. pontjai) - 
a törvényjavaslat 88. §-ban a Hszt. 104. § (5) bekezdés elhagyását javasolják:     
 

„[A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény módosítása 
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88. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló – módosí-
tott – 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.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93/1. (1446. sz. jav. - 82.§ (6) Ktv.48.§ (6) ), 107/2. (1446. 

sz. jav. - XX.fej. 100.§ Hjt.112.§ (6) ), 108/7. (1446. sz. jav. - 107.§ (4) ), 114/1. (1446. sz. jav. - 110.§ (1) ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1446. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
105/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők, valamint Tatai-Tóth András, dr. Sza-
bó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, 
Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a T/11700/1098. számon benyújtott módo-
sító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 153. pontja) - a törvényjavaslat 96. §-ban az 1997. évi 
CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/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:/ 
 
„(3) A kiegészítő támogatás tervezett és tényleges összegének számításához az önkormányzatok 
szociális ágazati, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint államilag, a helyi 
önkormányzatok részére feladat-ellátási kötelezettséggel előírt ellátás keretében a közoktatási szak-
feladatra fordított működési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az in-
tézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított előirányzatból adott olyan külön 
támogatással, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és egyházi fenntartó, illetve intézményei 
egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított összegből határozandó meg a normatív támogatás 
aránya és a kiegészítő támogatás számított összege. A kiegészítő hozzájárulást külön-külön kell 
meghatározni az óvodai nevelésre, az általános iskolai nevelésre, a gimnáziumi nevelésre, a szakkö-
zépiskolai 9-13. évfolyamokra, a szakiskola 9-10. évfolyamára és a szakképző évfolyamokra. A ki-
egészítő hozzájárulás a közoktatás feladataira használható fel. A kiegészítő hozzájárulásról az egy-
házi jogi személynek a Kormány rendeletében meghatározottak szerint el kell számolnia.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1491., 1520. 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 Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
107/1.  A Honvédelmi bizottság - a törvényjavaslat 100. §-ban a Hjt. 112. § (6) bekezdés módo-
sítását javasolja:     
 
„100.  § A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló – 
módosított – 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 112. §-ának (6) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően angol-, francia- vagy németnyelv-tudás alapján, „C” 
típusú nyelvvizsga esetén a pótlék alanyi jogon jár. A pótlék mértéke  
a) felsőfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, 
b) középfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, 
c) alapfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap    15%-a.”" 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvény szövegét javasolja megtartani, ezért a helyes 
jogtechnikai megoldás: a törvénymódosításra irányuló rendelkezés elhagyása.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1375. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
107/2.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva a T/11700/703. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 102. pontja) a T/11700/1044. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 92. pontja) a T/11700/1014. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 90., 113., 114., 115. és 116. pontjai) - 
a törvényjavaslat 100. §-ban a Hjt. 112. § (6) bekezdés módosítását javasolják:     
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„100. § A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló – 
módosított – 2001. évi XCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) 112. §-ának (6) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(6) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően angol-, francia- vagy németnyelv-tudás alapján, „C” 
típusú nyelvvizsga esetén a pótlék alanyi jogon jár. A pótlék mértéke:  
a) felsőfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a, 
b) középfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a, 
c) alapfokú nyelvvizsga esetében az illetményalap    15%-a.”" 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvény szövegét javasolja megtartani, ezért a helyes 
jogtechnikai megoldás: a törvénymódosításra irányuló rendelkezés elhagyása.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93/1. (1446. sz. jav. - 82.§ (6) Ktv.48.§ (6) ), 100/4. (1446. 

sz. jav. - VIII.fej. 88.§ hszt.104.§ (5) ), 108/7. (1446. sz. jav. - 107.§ (4) ), 114/1. (1446. sz. jav. - 110.§ (1) ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1446. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
107/3.  A Társadalmi szervezetek bizottság - a törvényjavaslat 104. § (1) bekezdésben az Nct. 
2. § (2) bekezdés a) pont módosítását javasolja:     
 
„(1) A Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény (a továbbiakban Nct.) 2. §-ának 
(2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
 
/Az Alapprogram bevételei:/ 
 
„a) a megelőző költségvetési évben magánszemélyek jövedelemadójaként ténylegesen befizetett 
összeg 1%-ából a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. §-ában megjelölt kedvezményezetteknek a 
tárgyévben ténylegesen kiutalt jövedelemadó-hányaddal megegyező összeg. Az Alapprogram szá-
mára átutalt támogatási összeg nem lehet kevesebb, mint a megelőző költségvetési évben a magán-
személyek által ténylegesen befizetett személyi jövedelemadó 0,5 %-a.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1696. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
108/1.  Dr. Szabó Zoltán és dr. Pető Iván képviselők - kapcsolódva a T/11700/1066. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 155. pontja) - a törvényjavaslat  kiegészí-
tését javasolják a következő új 107. §-ban az Nkat. 5. § (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(4) Az Nkat. 5. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A hirdetési tevékenység körébe tartozik és kulturális járulékot kell fizetni a reklám és hirdetési 
felületnek a könyvekben, napilapokban, időszaki kiadványokban, képeslapon, levelező- és üdvözlő-
lapon, képen és hasonló anyagokon történő értékesítése után, ideértve az internetes hirdetési felület 
értékesítését, valamint a televízió és a rádió reklámidő eladását is.”„ 
 
Megjegyzés: Az Nkat. módosítása a törvényjavaslat új 85. §-ban is található.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1555. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
108/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 107. 
§-ban a 2003. évi XC. törvény  felvételével:     
 

„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása 
 
107. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 3. §-ának helyé-
be a következő rendelkezés lép : 
 
„3. § (1) E törvény hatálya alá tartozik - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel -  belföldi székhe-
lyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó gazdasági 
társaság. 
 
(2) Nem tartozik e törvény hatálya alá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról 
szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. § (2)-(3) bekezdése szerint kis- vagy mikrovállalkozásnak mi-
nősülő gazdasági társaság, a Magyar Nemzeti Bank, az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő 
Részvénytársaság, a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. §-ának 
28. pontja szerinti feltételnek megfelelő gazdasági társaság, továbbá az Igazságügyi Minisztérium 
felügyelete alá tartozó büntetésvégrehajtási vállalat és annak a fogvatartottak foglalkoztatását végző 
jogutódja. 
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(3) Nem tartozik e törvény hatálya alá a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alapított gazdasági 
társaság és annak előtársasága. 
 
(4) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásánál az üzleti év első napján fennálló állapot az 
irányadó.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/5. (1743. sz. jav. - 107.§ (1) ), 108/6. (1743. sz. jav. - 

107.§ új(2) ), 112/2. (1743. sz. jav. - 109.§ új(2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
108/3.  Az Oktatási bizottság - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 107. §-
ban a 2003. évi XC. törvény  felvételével:     
 

„A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény módosítása 
 
107. § A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (5) bekez-
dése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(5) Az Alap kezelésével - így különösen működtetésével, elemzések, koncepciók, támogatási straté-
giák, programok, projektek készítésével, pályázatok megismertetésével és elbírálásával, a szerződé-
sek előkészítésével, megkötésével és bonyolításával, nyilvántartásuk egyes tárgyi és személyi fel-
tételeivel, valamint az ellenőrzéssel és értékeléssel továbbá a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hi-
vatalnál az Alap működtetésével - kapcsolatos költségeket az Alap finanszírozza. Az Alap kezelé-
sével kapcsolatos költségek nem haladhatják meg az Alap tárgyévi kiadási elöirányzatának a 2005. 
évben 3,3%-át, a 2006. és az azt követő években 2,5 %-át.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1748. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
108/4.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/914. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 107. § 
(1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(1) Ez a törvény – a (2)-[(5)](6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. január 1-jén lép hatály-
ba.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/1. (1654. sz. jav. - 12.§ (3) ), 108/8. (1654. sz. jav. - 

107.§ új(6) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1654. 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.   
 
 
108/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 107. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) Ez a törvény – a (2)-[(5)](6) bekezdésben foglaltak kivételével – 2005. január 1-jén lép hatály-
ba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1743. sz. jav. - új107.§ ), 108/6. (1743. sz. jav. - 

107.§ új(2) ), 112/2. (1743. sz. jav. - 109.§ új(2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
108/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 107. § kiegészítését javasolja a következő új 
(2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) Az e törvény 107. §-ával megállapított, a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény 3. §-a a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2004. január 1. nap-
jától, a naptári évtől eltérő üzleti évet választó kötelezettnek első alkalommal a 2004. évben induló 
üzleti évre kell alkalmazni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen vál-
tozik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1743. sz. jav. - új107.§ ), 108/5. (1743. sz. jav. - 

107.§ (1) ), 112/2. (1743. sz. jav. - 109.§ új(2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
108/7.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva a T/11700/703. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 102. pontja) a T/11700/1044. számon 
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benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 92. pontja) a T/11700/1014. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 90., 113., 114., 115. és 116. pontjai) - 
a törvényjavaslat 107. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(4) a) Az e törvény 82. §-ának (1)-(3) [és (6)] bekezdésével megállapított, a köztisztviselők jogál-
lásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 23. §-a, 26. §-ának (2) bekezdése, 41. §-ának (1) bekezdése, 
[és 48. §-a (6) bekezdésének felvezető szövege, továbbá] 
 
„[b) az e törvény 88. §-ával megállapított, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak 
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 104. §-a (5) bekezdésének felvezető szöve-
ge,] valamint 
 
[c)] b) az e törvény 100. §-ával megállapított, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állo-
mányú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 112. §-ának (6) bekezdése 2005. feb-
ruár 1-jén lép hatályba.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 93/1. (1446. sz. jav. - 82.§ (6) Ktv.48.§ (6) ), 100/4. (1446. 

sz. jav. - VIII.fej. 88.§ hszt.104.§ (5) ), 107/2. (1446. sz. jav. - XX.fej. 100.§ Hjt.112.§ (6) ), 114/1. (1446. sz. jav. - 110.§ (1) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1446. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
108/8.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/914. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 24. pontja) - a törvényjavaslat 107. § 
kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„„(6) Az e törvény 12. §-ának (3) bekezdése 2006. szeptember 1-jétől lép hatályba.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 23/1. (1654. sz. jav. - 12.§ (3) ), 108/4. (1654. sz. jav. - 

107.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1654. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági 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.   
 
 
110/1.  Gusztos Péter képviselő - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés k) pont elhagyását java-
solja:     
 
/(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,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány azonos tartalmú Gusztos Péter (SZDSZ) T/11700/1174. számú módo-
sító javaslatával (T/11700/1351. sz. ajánlás 109. pont).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/2. (1091. sz. jav. - 109.§ (1) l) ), 111/2. (1091. sz. jav. - 

109.§ (1) n) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1091. 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.   
 
 
110/2.  Gusztos Péter képviselő - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés l) pont elhagyását java-
solja:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[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,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/1. (1091. sz. jav. - 109.§ (1) k) ), 111/2. (1091. sz. jav. - 

109.§ (1) n) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1091. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
111/2.  Gusztos Péter képviselő - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés n) pont elhagyását java-
solja:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[n) a Közokt. tv. 122. §-ának (1) bekezdése és az azt megállapító 1996. évi LXII. törvény 93. 
§-a e rendelkezést megállapító szövegrésze,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 110/1. (1091. sz. jav. - 109.§ (1) k) ), 110/2. (1091. sz. jav. - 

109.§ (1) l) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1091. 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.   
 
 
111/3.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők, valamint Tatai-Tóth András, dr. Sza-
bó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, 
Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a T/11700/1091. számon benyújtott módo-
sító javaslatukhoz (T/11700/1K1. sz. ajánlás 110/1., 110/2. és 111/2. pontjai) - a törvényjavaslat 
109. § (1) bekezdés n) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[n) a Közokt. tv. 122. §-ának (1) bekezdése és az azt megállapító 1996. évi LXII. törvény 93. 
§-a e rendelkezést megállapító szövegrésze,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1486., 1521. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
111/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja 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.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1074/5. (1701. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), 2068/2. 
(1701. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 4.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
112/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1091. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1K1. sz. ajánlás 110/1., 110/2. és 111/2. pontjai) - a 
törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés kiegészítését javasolják a következő új p) pont  felvételével:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„p) A pénzügyi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi 
XLVIII. törvény 144. §-ának (5) bekezdése.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1513. 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.   
 
 
112/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 109. § kiegészítését javasolja a következő új 
(2) bekezdés  felvételével:     
 
„(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 
2003. évi XC. törvény 14. § (1) bekezdésében a „ - a kisvállalkozások kivételével - „ szövegrész és 
a 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 108/2. (1743. sz. jav. - új107.§ ), 108/5. (1743. sz. jav. - 

107.§ (1) ), 108/6. (1743. sz. jav. - 107.§ új(2) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1743. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
114/1.  Dr. Józsa István és Podolák György képviselők - kapcsolódva a T/11700/703. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 102. pontja) a T/11700/1044. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 92. pontja) a T/11700/1014. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 90., 113., 114., 115. és 116. pontjai) - 
a törvényjavaslat 110. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(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 93/1. (1446. sz. jav. - 82.§ (6) Ktv.48.§ (6) ), 100/4. (1446. 

sz. jav. - VIII.fej. 88.§ hszt.104.§ (5) ), 107/2. (1446. sz. jav. - XX.fej. 100.§ Hjt.112.§ (6) ), 108/7. (1446. sz. jav. - 107.§ (4) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1446. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
117/1.  Dr. Világosi Gábor képviselő - kapcsolódva a T/11700/647. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 197. pontja) - a törvényjavaslat 110. § (18) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„[(18) 2005. évben olyan szociális, illetve gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgáltatást 
nyújtó intézmény fenntartója részesülhet normatív állami hozzájárulásban, amely 2005. janu-
ár 1-jén rendelkezik működési engedéllyel és 2004. évben a működési engedélyében meghatá-
rozott férőhelyszám alapján a megfelelő jogcímen normatív állami hozzájárulást kapott. Új 
létesítésű intézmény csak az alapellátás szolgáltatásai körében igényelhet támogatást, ameny-
nyiben a működési engedély iránti kérelmét 2005. január 31-éig benyújtotta.] 
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A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, 
szolgáltatás nem állami fenntartója új intézmény, szolgáltatás vagy a 2004. évben már működő in-
tézmény férőhely számának növekedése tekintetében 2005. évben akkor jogosult normatív hozzájá-
rulásra, ha 
 
a) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás esetében működési engedély iránti kérelmét 
2005. június 30. napjáig benyújtja; 
 
b) az a) pont alá nem tartozó ellátások esetében normatíva-igényét 2005. június 30. napjáig bejelenti 
az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságá-
nak a normatív hozzájárulás igénylésének alapjául szolgáló feladatmutató (szolgálat, ellátotti szám, 
férőhely) és az igénybevétel várható időpontjának feltüntetése mellett.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1406. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 
ELŐIRÁNYZATAI 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet  

132/1.  A Költségvetési bizottság - 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./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1720. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
150/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/400. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 173. és 843. pontjai) - 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 874/1. (1659. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1659. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
198/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 2 000,0 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 232/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. 

sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 
1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   



- 40 - 

 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
207/1.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/105. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 356. és 357. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 15. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 23 695,9 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1588/1. (1362. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új7.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem 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.   
 
 
207/2.  Podolák György, Molnár Albert és dr. Józsa István képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1222. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 294., 298., 
1833., 1834., 1847., 2283., 2284., 2285. és 2286. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. 
fejezet 15. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
   15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 24 055,9 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1849/1. (1363. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK fejezet 

217/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet V. fejezet 1. cím módo-
sítását javasolja:     
 
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK 
   1  Állami Számvevőszék [7 594,6] 7 634,6 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [4 421,3] 4 444,5 /+23,2 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 392,3] 1 399,5 /+7,2 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [1 277,3] 1 284,1 /+6,8 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 364,8] 367,6 /+2,8 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1733. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 

232/1.  A Költségvetési 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] 27 715,2 /+8957,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 241/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. 

sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 
1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
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2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
241/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 19. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Óvodai nevelés [59 040,0] 61 004,0 /+1964,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 

1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 

20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 
1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 
1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. 

b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 
2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. 

), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
243/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 20. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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  1  Normatív hozzájárulások 
     20  Iskolai oktatás [292 786,1] 296 504,2 /+3718,1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 

1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 

20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 
1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 
1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. 

b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 
2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. 

), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
246/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 21. 
alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     21  Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás[30 108,2] 30 168,8 /+60,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. 

sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 
1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 
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b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
249/1.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 23. alcím módosítását ja-
vasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     23  Kollégiumok közoktatási feladatai [14 900,5] 25 461,3 /+10560,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 4. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
259/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 13. egyéb ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 19. b) 

igény ), 2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) 

igény ), 2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
251/1.  Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/11700/1236. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 252., 2185. és 2211. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. 
fejezet 1. cím 24. alcím módosítását javasolja:     
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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. indítvánnyal összefüggésben az 4. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 675/1. (1372. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 85.jcs ), 
2185/1. (1372. sz. jav. - 3.mell. 24. új d) ), 2211/1. (1372. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. új q) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1372. 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 Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
259/1.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 26. alcím módosítását ja-
vasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     26  Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,  
        szolgáltatások [43 252,3] 32 691,5 /-10560,8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben az 4. sz. mellékletet is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 13. egyéb ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 19. b) 

igény ), 2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) 

igény ), 2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
268/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - 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] 2 432,3 /-22867,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 444/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 
560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 

1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 

3.jcs ), 2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325/1. 
(1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
268/2.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1217. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fe-
jezet 2. cím 10. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
         támogatása [25 300,0] 24 084,2 /-1215,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 702/2. (1410. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
2242/2. (1410. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1410. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
272/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 14. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     14  Ózdi martinsalak felhasználása miatt kárt szenvedett lakóépületek 
           tulajdonosainak kártalanítása [ 885,0] 1 550,0 /+665,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben az 5. sz. mellékletet is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1751/1. (1668. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1668. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
278/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
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2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 22. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     22  Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának  
         visszatérítése [ 500,0] 1 500,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371/14. (1422. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
2255/1. (1422. sz. jav. - 5.mell. 22.pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1422. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
280/1.  Keller László, Fogarasiné Deák Valéria, dr. Gál Zoltán és Gulyás József képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/719. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 
29. és 33. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 23. alcím módosítását 
javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     23  Helyi közforgalmú közlekedés normatív 
        támogatása [15 000,0] 14 840,0 /-160,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 925/2. (1380. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc 15.jcs ), 
1074/3. (1380. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 26.cím 1.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
285/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 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 támoga-
tása [10 000,0] 15 000,0 /+5000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 290/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 
1723/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2261/1. (1421. sz. jav. - 5.mell. 24.pont ), 2270/1. (1421. sz. jav. - 5.mell. új 

26. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
288/1.  Pál Tibor, dr. Avarkeszi Dezső, Devánszkiné dr. Molnár Katalin, Hajdu László, dr. 
Józsa István, dr. Kökény Mihály, dr. Mester László, Molnár Gyula, Gulyás József, Göndör 
István, dr. Orosz Sándor, dr. Szanyi Tibor, dr. Tóth József, Bakonyi Tibor, Bán Imre, Gy. 
Németh Erzsébet, Horváth Csaba, Szabados Ákos és Karakas János képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1158. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 288., 2067. és 
2266. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 25. alcím módosítását ja-
vasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     25  Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal  
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          való ellátása [2 000,0] 2 500,0 /+500,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 5. számú mellékletét is módosítani 
szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1560. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, a Területfejlesztési bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
288/2.  Az Önkormányzati bizottság - 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 módosító javaslat összefügg az ajánlás 2266/1. (1692. sz. jav. - 5.mell. 25.pont ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
288/3.  A Költségvetési bizottság - 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 módosító javaslat azonos tartalmú a T/11700/1692. számú indítvánnyal.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2266/2. (1710. sz. jav. - 5.mell. 25.pont ), pontjában 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
290/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím kiegészítését javasolja a következő új 26. alcím  felvé-
telével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     26 Az ún. lakásmaffia-tevékenység áldozatait segítő helyi  
        önkormányzatok támogatása  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 
1723/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2261/1. (1421. sz. jav. - 5.mell. 24.pont ), 2270/1. (1421. sz. jav. - 5.mell. új 

26. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
299/1.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész Má-
riusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
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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] 8 219,0 /+198,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1935/1. (1634. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
2289/1. (1634. sz. jav. - 8.mell. I. 3. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1634. 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.   
 
 
300/1.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész Má-
riusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 5. cím 1. alcím 3. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
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] 8 219,0 /+198,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1935/2. (1617. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), 
2291/1. (1617. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1617. 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.   
 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

316/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 158,3] 4 990,7 /-167.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 452,2] 3 334,6 /-117.6 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 093,1] 1 056,7 /-36.4 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 612,2] 598,6 /-13.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332/3. (1700. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 1568/2. 
(1700. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 1568/3. (1700. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
316/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 158,3] 5 145,3 /-13.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 452,2] 3 442,3 /-9.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 093,1] 1 090,1 /-3.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 612,2] 612,1 /-0.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454/2. (1702. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), 
769/3. (1702. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), 806/3. (1702. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 2.alc új 2.jcs ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
316/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
    1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 158,3] 5 074,4 /-83.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 452,2] 3 398,1 /-54.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 093,1] 1 076,5 /-16.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 612,2] 599,0 /-13.2 kiad./    
 



- 54 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332/4. (1703. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 1767/2. 
(1703. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1703. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
332/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/541. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 774. és 1019. pontjai) - 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] 4 717,4 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 460,6 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1062/1. (1439. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 19.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1439. 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.   
 
 
332/2.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/305. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 933. és 1713. pontjai) - 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./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1045/4. (1429. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1429. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
332/3.  A Költségvetési bizottság - 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] 4 868,1 /-49.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 151,4] 1 148,9 /-2.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 380,3] 379,5 /-0.8 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 623,5 /-37.1 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 795,8] 786,9 /-8.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/1. (1700. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 1568/2. 
(1700. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), 1568/3. (1700. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
332/4.  A Költségvetési bizottság - 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] 4 878,2 /-39.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 151,4] 1 146,3 /-5.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 380,3] 378,7 /-1.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 644,2 /-16.4 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 795,8] 779,7 /-16.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/3. (1703. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 1767/2. 
(1703. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1703. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
332/5.  A Költségvetési bizottság - 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] 4 817,4 /-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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 444/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 

17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 
1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. 

fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
371/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - 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] 1 000,0 /-250,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 922,0 /-250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1635/1. (1432. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új15.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1432. 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.   
 
 
371/2.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/160. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 341., 478., 486. és 1508. pontjai) 
- 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 469/1. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 
483/2. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), 1518/1. (1442. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1442. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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371/3.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1000. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 365. és 1358. pontjai) - 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] 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 1358/1. (1529. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1529. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371/4.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1002. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 436. és 1073. pontjai) - 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 1074/2. (1534. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új41.alc. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1534. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371/5.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1001. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 432. és 1227. pontjai) - 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 1227/1. (1535. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1535. 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.   
 
 
371/6.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - 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 1637/2. (1436. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új28.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1436. 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, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371/7.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1004. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 437. és 1148. pontjai) - 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./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1148/1. (1530. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új 22jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1530. 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.   
 
 
371/8.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/568. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 778. és 1603. pontjai) - 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 1637/3. (1440. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 

29.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1440. 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, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371/9.  Dr. Juhos Katalin, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Kosztolányi Dénes és dr. Latorcai Já-
nos képviselők - kapcsolódva a T/11700/738. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 419. és 1545. pontjai) - 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] 736,3 /-763,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 684,3 /-763,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1545/1. (1450. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím új21.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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.   
 
 
371/10.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/767. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 596. és 625. pontjai) - 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./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 625/1. (1452. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1452. 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.   
 
 
371/11.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1008. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 126. és 1628. pontjai) - 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 1626/3. (1677. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új7jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1677. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371/12.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/887. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1839. pontja) - 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./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1838/1. (1614. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1614. 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.   
 
 
371/13.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/887. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1839. pontja) - 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] 1 300,0 /-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 1847/2. (1613. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371/14.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 
263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 
302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 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] 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 278/1. (1422. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 22.alc ), 
2255/1. (1422. sz. jav. - 5.mell. 22.pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1422. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
444/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - 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] 1 243,0 /-1595.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [2 095,3] 500,0 /-1595.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 560/2. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 

1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325/1. (1408. sz. 

jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
444/2.  A Költségvetési bizottság - 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] 2 250,0 /-250.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [2 000,0] 1 750,0 /-250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 1212/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 

2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 
1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
451/1.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/94. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 338. és 452. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      25  Áttelepítettek kárpótlásának előkészítése  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 674/1. (1368. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 74.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1368. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
454/1.  Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/11700/753. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 454. és 1651. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
7. cím 2. alcím 61. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       61  Lakossági EU tájékoztatási feladatok [ 476,0] 454,0 /-22,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások,  
                 kiadások [ 200,0] 178,0 /-22,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1540/1. (1476. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc új5.jcs 

), 1543/1. (1476. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 18.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1476. 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, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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454/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 62. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      [62  Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény 
             kodifikációja] [ 35,0]  /-35.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [1  Személyi juttatások] [ 7,0]  /-7.0 kiad./ 
              [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 2,1]  /-2.1 kiad./ 
              [3  Dologi kiadások] [ 25,9] 0,0 /-25.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/2. (1702. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 769/3. 
(1702. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), 806/3. (1702. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 2.alc új 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
469/1.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/160. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 341., 478., 486. és 1508. pontjai) 
- 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 371/2. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
483/2. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), 1518/1. (1442. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1442. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
469/2.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1007. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 482. és 969. pontjai) - 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 969/2. (1537. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1537. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
483/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/753. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 454. és 1651. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 528,0 /-30,0 kiad./ 
 [ 558,0] 528,0 /-30,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1656/1. (1578. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 

új21.cs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1578. 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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483/2.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/160. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 341., 478., 486. és 1508. pontjai) 
- 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 371/2. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
469/1. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 1518/1. (1442. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1442. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
499/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - 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] 1 439,3 /-40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 273,6 /-40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1637/1. (1437. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 

26.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1437. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
499/2.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - 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] 1 429,3 /-50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 263,6 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1636/4. (1435. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új19.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1435. 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.   
 
 
511/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 1. alcím 
módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    1  Nemzeti Sporthivatal igazgatása [ 250,6] 732,9 /+482.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 153,7] 420,8 /+267.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 47,5] 130,1 /+82.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 95,2] 210,2 /+115.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 11,4] 29,0 /+17.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556/2. (1686. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új 5jcs ), 
1767/1. (1686. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 1.cím ), 1857/1. (1686. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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517/1.  Az Ifjúsági bizottság - 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 1406/1. (1685. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), 
1922/1. (1685. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
519/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         4  Versenysport támogatása [ 850,0] 1 600,0 /+750,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 850,0] 1 600,0 /+750,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521/1. (1731. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 6.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1731. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
521/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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      1  Sporttevékenység támogatása 
         6  Sportteljesítmények elismerése, megbecsülése[1 371,1] 1 621,1 /+250,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 411,0] 661,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519/1. (1731. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 4.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1731. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
532/1.  A Költségvetési bizottság - 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  60,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 250,0] 310,0 /+60,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1729. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
545/1.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/560. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 541. és 770. pontjai) - 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 Békés megye területén lévő fürdők gyógyászati célú 
           hasznosítása  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 1910/2. (1667. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1667. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
545/2.  Balla Mihály Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/560. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 541. és 770. pontjai) - 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 Balassagyarmat Tanuszoda építése  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 1910/3. (1669. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1669. 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.   
 
 
545/3.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/554. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 151. és 550. pontjai) - 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 Egri Bárány uszoda rendbetétele  320,0 /+320.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  320,0 /+320.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671/4. (1671. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1671. 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.   
 
 
550/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/817. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 426. és 1585. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        12 Heves város strand medencéjének befedése, 
          téliesítése  25,0 /+25.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1888/3. (1665. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1665. 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.   
 
 
552/1.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let X. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
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    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5  Sporttal kapcsolatos állami feladatok finanszírozását szolgáló 
előirányzatok 
        1 Magyar Olimpiai Bizottság  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./ 
         2 Olimpiai feladatok támogatása  1 700,0 /+1700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 700,0 /+1700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 598/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 1.alc ), 1549/1. 
(1407. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), 1568/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1407. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
554/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1010. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1632. és 1935. pontjai) - 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 Sípálya és libegő megépítése Szilvásváradon  600,0 /+600.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 769/2. (1564. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1564. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
556/1.  Az Ifjúsági bizottság - 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 Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások  5,0 /+5.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  1,6 /+1.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  2,0 /+2.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  141,4 /+141.4 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1784/1. (1684. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 2.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
556/2.  Az Ifjúsági bizottság - 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 Fejezeti tartalék  90,6 /+90.6 kiad./ 
  90,6 /+90.6 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/1. (1686. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 1.alc ), 1767/1. 
(1686. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 1.cím ), 1857/1. (1686. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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557/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [59 150,0] 58 150,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1325/2. (1734. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc új3.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
557/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [59 150,0] 55 050,0 /-4100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2052/1. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 1.cím 1.alc ), 
2066/1. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 3.alc ), 2068/1. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2068/3. (1735. sz. jav. - 

1.mell. XLII. fej. 3.cím 4.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
557/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [59 150,0] 58 150,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1567/1. (1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 
2309/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/2. 
(1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. 

LXXII. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 



- 78 - 

 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
557/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 20. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
     1  Költségvetés általános tartaléka [59 150,0] 58 050,0 /-1100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2312/1. (1728. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 1.cím 4.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1728. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
560/1.  Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/11700/1034. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 586. és 1214. pontjai) - 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] 20 700,0 /-2400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 923/1. (1371. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc 2.jcs ), 
925/1. (1371. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1371. 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.   
 
 
560/2.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
20. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  20  Tartalékok 
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    2  Céltartalékok 
       1  Különféle személyi kifizetések [23 100,0] 1 000,0 /-22100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 

1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325/1. (1408. sz. 

jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
560/3.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/11700/315. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a törvényja-
vaslat 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] 23 090,0 /-10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1539/1. (1409. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 17.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1409. 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.   
 
 

XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 
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598/1.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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. javaslattal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatot is 
csökkenteni kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
1549/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), 1568/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1407. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
605/1.  Dr. Gál Zoltán, Gulyás László, Doszpot Péter, Gulyás József, Jauernik István, dr. Vi-
lágosi Gábor, Botka Lajosné, Göndör István, Tóth Gyula és Farkas Imre képviselők - kapcso-
lódva a T/11700/659. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 637. és 
1558. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. alcím módosítását java-
solják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     1  Országos Rendőr-főkapitányság és  
          háttérintézményei [18 118,6] 21 718,6 /+3600,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 353,0] 3 953,0 /+3600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 638/1. (1557. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1557. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
605/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 118,6]18 324,8 /+206.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [3 565,8] 3 772,0 /+206.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 606/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
606/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    2  Budapesti Rendőr-főkapitányság [31 201,0] 32 082,9 /+881.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [20 737,9] 21 411,7 /+673.8 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [6 428,9] 6 637,0 /+208.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 607/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 
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19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
607/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 4. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    4  Baranya megyei Rendőr-főkapitányság [4 843,6] 4 893,6 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 287,9] 3 326,1 /+38.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 019,3] 1 031,1 /+11.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
608/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 5. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    5  Bács-Kiskun megyei Rendőr-főkapitányság [5 806,2] 5 988,0 /+181.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 879,0] 4 018,1 /+139.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 202,4] 1 245,1 /+42.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 
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6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
609/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 6. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    6  Békés megyei Rendőr-főkapitányság [4 402,3] 4 432,3 /+30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 973,4] 2 996,3 /+22.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 921,8] 928,9 /+7.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
610/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 7. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    7  Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendőr- 
        főkapitányság [7 856,6] 7 972,6 /+116.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              1  Személyi juttatások [5 372,0] 5 460,3 /+88.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 665,3] 1 693,0 /+27.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
612/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 8. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    8  Csongrád megyei Rendőr-főkapitányság [4 431,3] 4 517,5 /+86.2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 983,6] 3 049,6 /+66.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 924,9] 945,1 /+20.2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
612/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 9. al-
cím módosítását javasolja:     
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [4 444,5] 4 612,8 /+168.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 989,2] 3 117,5 /+128.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 926,7] 966,7 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
616/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 10. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    10  Győr-Moson-Sopron megyei Rendőr-főkapitányság[4 155,0] 4 282,1 /+127.1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 852,4] 2 949,4 /+97.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 884,2] 914,3 /+30.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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617/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 11. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    11  Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság [5 880,3] 5 946,1 /+65.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 983,2] 4 033,4 /+50.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 234,8] 1 250,4 /+15.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
619/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 12. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    12  Heves megyei Rendőr-főkapitányság [3 185,5] 3 259,0 /+73.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 156,5] 2 212,7 /+56.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 668,5] 685,8 /+17.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
620/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 13. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr- 
          főkapitányság [4 618,7] 4 662,2 /+43.5 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 144,4] 3 177,6 /+33.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 974,7] 985,0 /+10.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
622/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 14. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    14  Komárom-Esztergom megyei Rendőr-főkapitányság[3 470,6] 3 522,5 /+51.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 374,4] 2 413,9 /+39.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 736,0] 748,4 /+12.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 
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XI.fej. 5.cím 13.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
623/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 15. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    15  Nógrád megyei Rendőr-főkapitányság [2 858,1] 2 956,9 /+98.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 924,7] 2 000,1 /+75.4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 596,7] 620,1 /+23.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 625/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
625/1.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/767. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 596. és 625. pontjai) - 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./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371/10. (1452. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1452. 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.   
 
 
625/2.  A Költségvetési bizottság - 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] 9 128,6 /+411.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 906,7] 6 221,4 /+314.7 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 831,1] 1 928,2 /+97.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 626/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
626/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 17. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    17  Somogy megyei Rendőr-főkapitányság [4 583,8] 4 685,8 /+102.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              1  Személyi juttatások [3 112,7] 3 190,9 /+78.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 964,9] 988,7 /+23.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
627/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 18. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    18  Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendőr- 
         főkapitányság [5 491,2] 5 620,1 /+128.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 742,8] 3 841,2 /+98.4 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 160,3] 1 190,8 /+30,5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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628/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 19. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    19  Tolna megyei Rendőr-főkapitányság [3 308,2] 3 338,2 /+30.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 323,2] 2 346,1 /+22.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 720,2] 727,3 /+7.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

18.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
630/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 20. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    20  Vas megyei Rendőr-főkapitányság [3 319,4] 3 353,1 /+33.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 266,9] 2 292,6 /+25.7 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 702,8] 710,8 /+8.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 19.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
631/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 21. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    21  Veszprém megyei Rendőr-főkapitányság [4 355,3] 4 395,3 /+40.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 953,8] 2 984,3 /+30.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 915,6] 925,1 /+9.5 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
632/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 22. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    22  Zala megyei Rendőr-főkapitányság [3 419,0] 3 468,9 /+49.9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 329,0] 2 367,1 /+38.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 721,9] 733,7 /+11.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 
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1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
633/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 23. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    23  Rendőrségi Biztonsági Szolgálat [9 636,1] 9 738,8 /+102.7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [7 052,4] 7 130,8 /+78.4 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [2 186,2] 2 210,5 /+24.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
634/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 24. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    24  Köztársasági  Őrezred [7 194,0] 7 214,0 /+20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 131,6] 5 146,9 /+15.3 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 590,8] 1 595,5 /+4.7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 
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1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 
640/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 6.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
638/1.  Dr. Gál Zoltán, Gulyás László, Doszpot Péter, Gulyás József, Jauernik István, dr. Vi-
lágosi Gábor, Botka Lajosné, Göndör István, Tóth Gyula és Farkas Imre képviselők - kapcso-
lódva a T/11700/659. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 637. és 
1558. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 6. cím 1. alcím módosítását java-
solják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
     1  Határőrség Országos Parancsnokság és szervei [4 696,9] 5 596,9 /+900,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 26,0] 926,0 /+900,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/1. (1557. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1557. 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 Rendészeti bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
640/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 6. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  6  Határőrség 
    2  Határőrigazgatóságok [35 596,1] 35 996,1 /+400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [25 835,6] 25 920,6 /+85.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [8 412,7] 8 436,7 /+24.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 730,8] 2 021,8 /+291.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 605/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 606/1. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 2.alc ), 607/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 4.alc ), 608/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

5.alc ), 609/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 6.alc ), 610/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 7.alc ), 612/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 8.alc ), 612/2. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 616/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 10.alc ), 
617/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 11.alc ), 619/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 12.alc ), 620/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. 

XI.fej. 5.cím 13.alc ), 622/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 14.alc ), 623/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 15.alc ), 625/2. 
(1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 16.alc ), 626/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 17.alc ), 627/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 

18.alc ), 628/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 19.alc ), 630/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 20.alc ), 631/1. (1719. sz. jav. - 

1.mell. XI.fej. 5.cím 21.alc ), 632/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 22.alc ), 633/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 23.alc ), 
634/1. (1719. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 24.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
659/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 16. cím el-
hagyását 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]  /-881.3 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [1  Intézményi beruházási kiadások] [ 80,0]  /-80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 677/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc 

), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. 

jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 

1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
659/2.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/751. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 672., 1263. és 1497. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 19. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvé-
telével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      4  Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 
        9  A nagyalásonyi önkormányzat tulajdonában lévő épületek felújítása, 
            korszerűsítése  10,0 /+10.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  10,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1860/2. (1597. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1597. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
659/3.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/751. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 672., 1263. és 1497. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 19. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvé-
telével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 
        10  A Somlóvecse településen lévő önkormányzati tulajdonban lévő 
              épületek felújítása  10,0 /+10.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  10,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1860/3. (1598. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1598. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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659/4.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/751. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 672., 1263. és 1497. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 19. cím 1. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvé-
telével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4  Közbiztonsági, közigazgatási és tűzvédelmi beruházások 
        10 A Vid településen lévő önkormányzati tulajdonban lévő épületek 
             felújítása  10,0 /+10.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  10,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1860/4. (1600. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1600. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
660/1.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/751. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 672., 1263. és 1497. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 19. cím 1. alcím 5. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvé-
telével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5  Lakáscélú beruházás 
        2  2x20 szociális bérlakás kialakítása Ajkán  310,0 /+310.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  310,0 /+310.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1864/1. (1599. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 11.cím 3.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1599. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
665/1.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos és Pogácsás Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/640. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 665. és 1696. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 1. jogcím-csoport mó-
dosítását 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 1723/5. (1451. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1451. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
666/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      8  Magyar Speciális Mentők Egyesülete támogatása  25,0 /+25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  25,0 /+25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 738/3. (1740. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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666/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      9  Miskolci Speciális Felderítő és Mentőcsoport Közalapítvány 
           támogatása  25,0 /+25.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  25,0 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 738/2. (1742. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1742. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
674/1.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/94. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 338. és 452. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 2. alcím 74. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       74  Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő  
        kötelezettségek [ 738,1] 238,1 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 738,1] 238,1 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451/1. (1368. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új25.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1368. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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674/2.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1305. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 674. és 1531. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 
19. cím 2. alcím 74. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       74  Microsoft nagyvállalati szerződéssel összefüggő  
        kötelezettségek [ 738,1] 238,1 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 738,1] 238,1 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1566/3. (1366. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 24.cím 2.alc új4.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1366. 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.   
 
 
675/1.  Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/11700/1236. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 252., 2185. és 2211. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. 
fejezet 19. cím 2. alcím 85. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      85  Közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvénnyel összefüggő 
            felkészítési, továbbképzési többletfeladatok 
            finanszírozása [ 260,0] 110,0 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 110,0] 50,0 /-60.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 60,0 /-90.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 251/1. (1372. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 
2185/1. (1372. sz. jav. - 3.mell. 24. új d) ), 2211/1. (1372. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. új q) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1372. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
677/1.  A Költségvetési 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 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 688/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 

6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 

1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
686/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/941. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 585. és 821. pontjai) - 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 1067/1. (1434. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új39.alc. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi 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.   
 
 
688/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 21. cím 1. 
alcím elhagyását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  [21  Alapok támogatása] 
     [1  Központi Nukleáris Pénzügyi Alap] [5 790,0]  /-5790,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. 

jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 

1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

697/1.  Gőgös Zoltán, Karakas János és dr. Géczi József Alajos képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1322. és 1324. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
       2  Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása[ 900,0] 1 300,0 /+400,0 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. 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1378. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
697/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Agrárkutatás, tanüzemek, felsőoktatás támogatása[ 900,0] 1 050,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 400,0] 550,0 /+150.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1717. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
699/1.  Gőgös Zoltán, Karakas János és dr. Géczi József Alajos képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1322. és 1324. 
pontjai) - 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] 900,0 /+400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 900,0 /+400.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1379. 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.   
 
 
699/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      8  Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek  
           támogatása [ 500,0] 650,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 500,0] 650,0 /+150.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1718. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
702/1.  Szijjártó Péter, dr. Latorcai János, Lengyel János, 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 - kapcsolódva a 
T/11700/962. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 702. pontja) - 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./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169/2. (1447. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1723/6. (1447. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1447. 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 Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
702/2.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1217. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 2. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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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 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 084,2] 2 300,0 /+1215.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/2. (1410. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
2242/2. (1410. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1410. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
710/1.  Farkas Imre képviselő - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. al-
cím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      20 Mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészek kifizetésének  
          folytatása  10 000,0 /+10000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  10 000,0 /+10000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2064/1. (1401. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
710/2.  Gőgös Zoltán, Karakas János és dr. Géczi József Alajos képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1322. és 1324. 
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pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasol-
ják a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa  400,0 /+400,0 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. 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is meg kell határozni.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1377. 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.   
 
 
710/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 20. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok 
      20 Hegyközségek Nemzeti Tanácsa  150,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  150,0 /+150.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1716. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
717/1.  Ivanics István képviselő - kapcsolódva a T/11700/251. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 352. és 353. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
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  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
        10  Nemzeti Lovas Program támogatása  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 1427/2. (1567. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
722/1.  Gőgös Zoltán, Karakas János és dr. Géczi József Alajos képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1322. és 1324. 
pontjai) - 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] 110 382,2 /+2800,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[107 582,2]110 382,2 /+2800,0 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/11700/1376. 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.   
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725/1.  A Költségvetési bizottság - 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 Egyes speciális szövetkezések (TÉSZ, BÉSZ) 
                támogatása  550,0 /+550.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  550,0 /+550.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1715. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM fejezet 

731/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
    1  Honvédelmi Minisztérium igazgatása [8 278,6] 7 678,6 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [5 305,6] 4 705,6 /-600.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. 

XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325/1. (1408. sz. 

jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
738/1.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/216. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 751. és 1396. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 1. cím 3. alcím módosítását javasolja:     
 
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  1  Honvédelmi Minisztérium 
     3  HM háttérintézményei [43 810,7] 42 715,7 /-1095,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 31 288,8 /-1095,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1399/1. (1541. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1541. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
738/2.  A Költségvetési bizottság - 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] 43 785,7 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 358,8 /-25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666/2. (1742. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1742. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
738/3.  A Költségvetési bizottság - 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] 43 785,7 /-25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [32 383,8] 32 358,8 /-25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 666/1. (1740. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1740. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
758/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIII. feje-
zet 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 874/2. (1670. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25jc. ), 
1287/1. (1670. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1670. 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 Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
764/1.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1108. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1285. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XIII. fejezet 8. cím 2. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
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XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM 
  8  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      5  Közhasznú Társaságok által ellátott állami feladatok 
           finanszírozása [3 407,0] 3 387,0 /-20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 407,0] 3 387,0 /-20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 
1282/3. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/5. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/1. 
(1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/4. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/1. (1360. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1860/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1360. 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 Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

769/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/664. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 781. és 970. pontjai) - 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 970/1. (1533. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1533. 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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769/2.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1010. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1632. és 1935. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fe-
jezet 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 554/1. (1564. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1564. 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.   
 
 
769/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  1  Igazságügyi Minisztérium igazgatása [3 444,6] 3 457,6 /+13.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [2 040,6] 2 050,5 /+9.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 640,2] 643,2 /+3.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [2 242,8] 2 242,9 /+0.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/2. (1702. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 454/2. 
(1702. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), 806/3. (1702. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 2.alc új 2.jcs ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
806/1.  Farkas Imre, Jauernik István, dr. Avarkeszi Dezső, Tóth Gyula és Göndör István 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/140. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 380. és 806. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 
2. cím módosítását javasolják:     
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XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat  
       Országos Hivatala [4 622,9] 4 672,9 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 527,8] 577,8 /+50,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1561. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem 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.   
 
 
806/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 2. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
   2  IM Pártfogó Felügyelői és Jogi Segítségnyújtó Szolgálat  
        Országos Hivatala [4 622,9] 4 672,9 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 527,8] 577,8 /+50,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1722. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
806/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      2 Korrupcióellenes Cselekvési Program, új fizetésképtelenségi törvény 
         kodifikációja  35,0 /+35.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások  7,0 /+7.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  2,1 /+2.1 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  25,9 /+25.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/2. (1702. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 454/2. 
(1702. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), 769/3. (1702. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1702. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
808/1.  A Költségvetési 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 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/2. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 

6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 

1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
808/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      1  PHARE támogatásból megvalósuló programok 
        3  Műszaki támogatás a nukleáris biztonsági hatóságok számára az atomerőművek öregedési, 
kezelési és maradék élettartam kezelési programokhoz HU-9916 PR/TS/06 
          1  Működési költségvetés  40,8 /+40,8 bev./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  40,8 /+40,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 

6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 
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1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
808/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      1  PHARE támogatásból megvalósuló programok 
        4  A nyugati hatósági módszerek és gyakorlatok átadása a nukleáris biztonsági hatóságoknak 
HU-9916 Hu/RA/03 
          1  Működési költségvetés  72,3 /+72,3 bev./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  72,3 /+72,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 

6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 

1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
808/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      1  PHARE támogatásból megvalósuló programok 
        5  Hidrogénkezelés VVER-440/230 reaktor konténerében HU-2002/000-632.04.01 
          1  Működési költségvetés  241,8 /+241.8 bev./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  241,8 /+241.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 

6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 
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1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
808/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      1  PHARE támogatásból megvalósuló programok 
        6  Az APROS nukleáris erőművi elemző program alkalmazása a Paksi Atomerőműre HU-
2002/000-632,04.02 
          1  Működési költségvetés  101,8 /+101.8 bev./ 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  101,8 /+101.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 

6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 

1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
808/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet 6. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  PHARE programok és az átmeneti támogatás programjai 
      1  PHARE támogatásból megvalósuló programok 
        7  Tömegspektrométer alkalmazása ismeretlen eredetű nukleáris 
         anyagok és környezeti minták analízisére 2002/000-632.04.04 
          2  Felhalmozási költségvetés  61,1 /+61.1 bev./ 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  61,1 /+61.1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 
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6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 

1.jcs új6.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
809/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet kiegészíté-
sét javasolja a következő új 6. cím  felvételével:     
 
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  6  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 /+881.3 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások  80,0 /+80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a jelenlegi 6. cím számozása 7. címre változik. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 

6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 

1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új7.jc ), 810/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új8ccím ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
810/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIV. fejezet kiegészíté-
sét 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 659/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 16.cím ), 677/1. 
(1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 11.alc 1.jcs 19.jc ), 688/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 21.cím 1.alc ), 808/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. 

XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új2.jc ), 808/2. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új3.jc ), 808/3. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 

6.cím 5.alc 1.jcs új4.jc ), 808/4. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új5.jc ), 808/5. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 

1.jcs új6.jc ), 808/6. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 6.cím 5.alc 1.jcs új7.jc ), 809/1. (1736. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. új7.cím ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

811/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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 járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. 

XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs 

), 2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325/1. (1408. 

sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
811/2.  A Gazdasági bizottság - 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] 5 435,8 /+58.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [3 325,9] 3 379,8 /+53.9 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 045,1] 1 062,5 /+17.4 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 639,4] 1 626,1 /-13.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811/3. (1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 2.alc ), 925/3. 
(1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új 32.alc ), 1253/3. (1699. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 1310/2. (1699. sz. jav. - 1.mell. 

XVIII.fej. 5.cím 22.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
811/3.  A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 1. cím 2. alcím 
módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  1  Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Igazgatása 
    2  GKM Gazdasági igazgatóság [1 440,5] 1 518,3 /+77.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 361,0] 366,1 /+5.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 117,9] 119,6 /+1.7 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 098,3] 1 163,3 /+65.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 348,6] 354,6 /+6.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811/2. (1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 925/3. 
(1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új 32.alc ), 1253/3. (1699. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 1310/2. (1699. sz. jav. - 1.mell. 

XVIII.fej. 5.cím 22.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
828/1.  Dr. Frajna Imre és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva a T/11700/447. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 828. és 1678. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják 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./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  5 000,0 /+5000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1723/2. (1449. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1449. 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.   
 
 
874/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/400. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 173. és 843. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        25 Szabolcs-Szatmár-Bereg megye települései bel- és külterületi 
             útjainak  teljes rekonstrukciója  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 150/1. (1659. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1659. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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874/2.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
        25 Egri bérlakásépítés program támogatása  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 758/1. (1670. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), 
1287/1. (1670. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 15.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1670. 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 Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
887/1.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/1063. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 3. alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
      7  Kereskedelem-fejlesztési célelőirányzat  400,0 /+400,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is meg kell határozni.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1310/1. (1552. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 22.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1552. 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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893/1.  Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/1228. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 888. pontja) - a törvényjavaslat 1. szá-
mú 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] 96 625,7 /+22 000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[41 975,7] 63 975,7 /+22 000,0 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/11700/1356. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
893/2.  A Költségvetési bizottság - 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] 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/11700/1732. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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916/1.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1021. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 917. és 1823. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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 1825/1. (1453. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1453. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
920/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 6. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Energiagazdálkodási célelőirányzat 
      1  Energiagazdálkodás [28 000,0] 45 000,0 /+17000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[28 000,0] 45 000,0 /+17000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1074/4. (1704. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 28.cím 3.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1704. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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923/1.  Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/11700/1034. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 586. és 1214. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok 
      2  Költségtérítés-kiegészítés a vasúti személyszállítási 
          közszolgáltatáshoz [ 300,0] 1 400,0 /+1100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 300,0] 1 400,0 /+1100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560/1. (1371. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 
925/1. (1371. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1371. 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.   
 
 
925/1.  Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/11700/1034. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 586. és 1214. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 30. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok 
      13  Autóbusszal végzett helyközi menetrend szerinti személyszállítás 
            veszteség-kiegyenlítése [ 100,0] 1 400,0 /+1300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 1 400,0 /+1300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560/1. (1371. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 
923/1. (1371. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1371. 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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925/2.  Keller László, Fogarasiné Deák Valéria, dr. Gál Zoltán és Gulyás József képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/719. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 
29. és 33. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 30. alcím 15. jog-
cím-csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Közlekedéssel kapcsolatos előirányzatok 
      15  BKSz ütemezett létrehozásának előkészítése [ 50,0] 480,0 /+430.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 50,0] 480,0 /+430.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280/1. (1380. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), 
1074/3. (1380. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 26.cím 1.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
925/3.  A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím kiegé-
szítését javasolja a következő új 32. alcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    32 Kötött segélyhitelezés  650,0 /+650.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  39,0 /+39.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  611,0 /+611.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811/2. (1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 811/3. 
(1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 2.alc ), 1253/3. (1699. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 1310/2. (1699. sz. jav. - 1.mell. 

XVIII.fej. 5.cím 22.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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925/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      1  Gyorsforgalmi úthálózat program [33 052,0] 44 052,0 /+11000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[33 052,0] 44 052,0 /+11000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2076/1. (1705. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 4.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1705. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
925/5.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1333. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 927. pontja) - 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 400,0 /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
               3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  400,0 /+400,0 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/11700/1663. 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.   
 
 
969/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/663. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 968. és 1981. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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 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 1984/2. (1536. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1536. 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.   
 
 
969/2.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1007. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 482. és 969. pontjai) - 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 469/2. (1537. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1537. 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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970/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/664. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 781. és 970. pontjai) - 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 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 769/1. (1533. sz. jav. - 1.mell. XIV.fej. 1.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1533. 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.   
 
 
971/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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 1283/2. (1531. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1531. 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, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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972/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/934. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 972. pontja) - 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 Szamos közi árvízapasztó és Vásárhelyi terv gyorsított 
           megvalósítása  2 200,0 /+2200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  2 200,0 /+2200.0 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/11700/1661. 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 Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
973/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1003. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 973. és 1968. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 500,0 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1984/1. (1538. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1538. 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 Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
974/1.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1019. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 974., 1184. és 1675. pontjai) - 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 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 1188/2. (1425. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1723/7. (1425. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1425. 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.   
 
 
974/2.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/982. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 319. és 906. pontjai) - 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 A Mátrát és a Tisza-tavat összekötő kerékpár-út 
           megépítése  80,0 /+80.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  80,0 /+80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1315/1. (1676. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1676. 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 Ifjúsági 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.   
 
 
974/3.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1007. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 482. és 969. pontjai) - 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 A Nagyréde-Gyöngyös közötti összekötő út megépítése 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 1984/4. (1678. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1678. 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.   
 
 
974/4.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1007. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 482. és 969. pontjai) - 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 Támogatás a gyöngyösi keleti elkerülő út megépítésére 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 1984/3. (1679. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1679. 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.   
 
 
1045/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/541. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 774. és 1019. pontjai) - 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 Batthyány tér rekonstrukciója  80,0 /+80.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  80,0 /+80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1931/2. (1438. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1438. 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 egyharmada sem 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.   
 
 
1045/2.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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 Panelprogram, Eger  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 1984/5. (1672. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1672. 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 Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1045/3.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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 25. sz. főútvonal  Eger - Füzesabony szakasz  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 1671/17. (1674. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1674. 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.   
 
 
1045/4.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/305. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 933. és 1713. pontjai) - 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 Márvány utcai híd rekonstrukciója  150,0 /+150,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  150,0 /+150,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332/2. (1429. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1429. 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.   
 
 
1055/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1006. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1055. és 1194. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 12. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  (38folyt.) 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 1188/1. (1532. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1532. 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.   
 
 
1062/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/541. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 774. és 1019. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      19 Tóth Árpád sétány burkolatának rekonstrukciója  200,0 /+200.0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332/1. (1439. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1439. 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.   
 
 
1067/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/941. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 585. és 821. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím kiegészítését javasolja a következő új 39. alcím  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     39 Budapest Déli Pályaudvar 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 686/1. (1434. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1434. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1071/1.  Domokos László és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva a T/11700/285. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 803. és 1601. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 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] 150,0 /-50,0 kiad./ 
 [ 200,0] 150,0 /-50,0 tám./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1601/1. (1385. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új7.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1385. 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.   
 
 
1071/2.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/142. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 378. és 1932. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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./ 
 [ 200,0] 100,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1932/1. (1387. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc új10.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1387. 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.   
 
 
1074/1.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1016. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1074., 1555. és 1668. pontjai) - 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./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1555/1. (1427. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 5.cím ), 1671/1. 
(1427. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1427. 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.   
 
 
1074/2.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1002. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 436. és 1073. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. feje-
zet 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 371/4. (1534. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1534. 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.   
 
 
1074/3.  Keller László, Fogarasiné Deák Valéria, dr. Gál Zoltán és Gulyás József képviselők - 
kapcsolódva a T/11700/719. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 
29. és 33. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 26. cím 1. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  26  Vállalkozások folyó támogatása 
    1  Egyedi támogatások 
       1  Költségtérítés a vasúttársaságok személyszállítási  
       közszolgáltatásaihoz [53 240,0] 52 970,0 /-270,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 280/1. (1380. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 23.alc ), 925/2. 
(1380. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 30.alc 15.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1380. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1074/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 28. cím 3. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  28  Központosított bevételek 
     3  Energiagazdálkodási célelőirányzat befizetése[28 000,0] 45 000,0 /+17000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 920/1. (1704. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 6.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1704. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

1074/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 9. cím 
módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  9  Környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi területi  
       szervek [24 429,5] 23 629,5 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés [3 519,8] 4 319,8 /+800.0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/4. (1701. sz. jav. - 109.§ (1) új p) ), 2068/2. (1701. sz. 

jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 4.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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1077/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/222. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1078. és 1710. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím  felvéte-
lével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
        2  Felső Tisza vidéki árvízvédelemi rendszerek 
            fejlesztése  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 1671/6. (1657. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1657. 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.   
 
 
1086/1.  A Költségvetési bizottság - 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] 2 047,5 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [1 047,5] 2 047,5 /+1000,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1730. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   



- 140 - 

 
 
1093/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/211. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1095. és 1706. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      14  Vízkár elhárítás egyéb beruházásai 
        10  Holtág rehabilitáció  450,0 /+450.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  450,0 /+450.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671/3. (1656. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1656. 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.   
 
 
1107/1.  Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a T/11700/222. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1078. és 1710. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím 19. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      19  EU Víz Keretirányelv végrehajtásának feladatai[ 523,9] 623,9 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk (az előirányzat csökkentéssel azonos összegű növelést 
vezettünk fel).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1228/1. (1448. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1448. 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.   
 
 
1148/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1004. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 437. és 1148. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. feje-
zet 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 ellátása 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 371/7. (1530. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1530. 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.   
 
 
1164/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/225. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1164. és 1704. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 10. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      13  Védett természeti területek védettségi szintjének 
            helyreállítása  1 400,0 /+1400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 400,0 /+1400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671/7. (1658. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1658. 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 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.   
 
 
1169/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - 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 1678/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
2045/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305/1. (1571. sz. jav. - 

9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 2307/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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.   
 
 
1169/2.  Szijjártó Péter, dr. Latorcai János, Lengyel János, 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 - kapcsolódva a 
T/11700/962. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 702. pontja) - a 
törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. alcím 38. jogcím-csoport elhagyását 
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]  /-
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 702/1. (1447. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
1723/6. (1447. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1447. 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 Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1188/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1006. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1055. és 1194. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 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 1055/1. (1532. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új12jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1532. 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, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1188/2.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1019. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 974., 1184. és 1675. pontjai) - 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 974/1. (1425. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
1723/7. (1425. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1425. 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.   
 
 
1188/3.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 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] 1 395,0 /-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 1500/1. (1426. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új 8jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1426. 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.   
 
 
1206/1.  A Környezetvédelmi bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 41. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      41  Állami feladatok költséghatékony átvállalása az NKP  
            megvalósításában [ 200,0] 1 700,0 /+1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 200,0] 1 700,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1243/1. (1682. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1209/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/206. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1209. és 1255. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fe-
jezet 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 Szatmári-Beregi Nemzeti Park Igazgatóság megalakításának  
         előkészületi munkálatai  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 1253/2. (1655. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1655. 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 Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1210/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 3. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     3  Társadalmi szervezetek támogatása [ 100,0] 200,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 200,0 /+100,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1724. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 

1212/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 1. cím 2. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  1  Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal 
    2  Kistérségi megbízottak [ 799,8] 699,8 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 525,0] 475,0 /-50.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 157,5] 142,5 /-15.0 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 117,3] 82,3 /-35.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 
1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 
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2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1213/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      3  ROP Közreműködő Szervezetek Támogatása [ 400,0] 300,0 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 228,0] 128,0 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 
1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
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2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1216/1.  Varga Mihály, dr. Latorcai János, Domokos László, Babák Mihály, Mádi László és 
Tállai András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1323. számon benyújtott módosító javaslatuk-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1216. és 2076. pontjai) - 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./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1723/3. (1570. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1570. 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, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1217/1.  A Költségvetési bizottság - 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] 9 657,2 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[5 709,2] 6 209,2 /+500,0 kiad./    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1709. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1227/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1001. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 432. és 1227. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 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 371/5. (1535. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1535. 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.   
 
 
1228/1.  Parragh Dénes képviselő - kapcsolódva a T/11700/222. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1078. és 1710. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fe-
jezet 5. cím 2. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       4  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése [ 600,0] 500,0 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 450,0] 350,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1107/1. (1448. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 19.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   



- 150 - 

 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1448. 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.   
 
 
1228/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. 
alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
      4  Vásárhelyi Terv továbbfejlesztése [ 600,0] 450,0 /-150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 450,0] 300,0 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 
1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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1243/1.  A Környezetvédelmi bizottság - 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] 16 500,0 /-1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [8 676,0] 7 176,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1206/1. (1682. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 41.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1682. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1249/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 4. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Területfejlesztési intézményrendszeri feladatok 
      3  Kistérségi fejlesztési tanácsok és munkaszervezeteik támogatása (a 
          2007-2013 időszak fejlesztési programjai, kistérségi koncepció 
          elkészítése) [1 484,0] 1 334,0 /-150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 484,0] 1 334,0 /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 
1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 
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- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

1253/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 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./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékokat is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. 

XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325/1. (1408. sz. 

jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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1253/2.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/206. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1209. és 1255. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. 
fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
     1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 6 863,8 /-850,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 898,0] 1 048,0 /-850,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1209/1. (1655. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új 42. jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1655. 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 Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1253/3.  A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  1  Külügyminisztérium 
    1  Külügyminisztérium központi igazgatása [7 713,8] 7 578,0 /-135.8 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [4 250,1] 4 191,1 /-59.0 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [1 400,2] 1 381,1 /-19.1 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 898,0] 1 846,3 /-51.7 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 300,0] 294,0 /-6.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811/2. (1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 811/3. 
(1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 2.alc ), 925/3. (1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új 32.alc ), 1310/2. (1699. sz. jav. - 1.mell. 

XVIII.fej. 5.cím 22.alc 2.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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1264/1.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 330. és 
1388. pontjai) - 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 1399/2. (1576. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új13.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1576. 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.   
 
 
1282/1.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1108. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1285. pontja) - a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
      3  Teleki László Alapítvány támogatása [ 151,7] 139,7 /-12.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 151,7] 139,7 /-12.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc 5.jcs ), 
1282/3. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/5. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/1. 
(1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/4. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/1. (1360. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1860/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1360. 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 Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1282/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
12. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       3  Teleki László Alapítvány támogatása [ 151,7] 139,7 /-12,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 151,7] 139,7 /-12,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282/4. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 
1282/6. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/3. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/5. 
(1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1857/2. (1744. sz. 

jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1282/3.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1108. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1285. pontja) - a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
      4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 47,0 /-4.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 51,0] 47,0 /-4.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc 5.jcs ), 
1282/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 1282/5. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/1. 
(1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/4. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/1. (1360. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1860/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1360. 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, 
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- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1282/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
12. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       4  Magyar-román Gozsdu Közalapítvány [ 51,0] 47,0 /-4,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 51,0] 47,0 /-4,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 
1282/6. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/3. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/5. 
(1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1857/2. (1744. sz. 

jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1282/5.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1108. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1285. pontja) - a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
      5  Esély a Stabilitásra Közalapítvány  
          (Szegedi folyamat) [ 125,0] 115,0 /-10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 115,0 /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc 5.jcs ), 
1282/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 1282/3. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1283/1. 
(1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/4. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/1. (1360. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1860/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
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- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1282/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
12. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       5  Esély a Stabilitásra Közalapítvány 
           (Szegedi folyamat) [ 125,0] 115,0 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 115,0 /-10,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 
1282/4. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1283/3. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/5. 
(1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1857/2. (1744. sz. 

jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1283/1.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1108. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1285. pontja) - 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] 115,0 /-10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 115,0 /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc 5.jcs ), 
1282/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 1282/3. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/5. 
(1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/4. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/1. (1360. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1860/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1360. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1283/2.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 5. cím 12. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       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 971/1. (1531. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1531. 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, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1283/3.  A Költségvetési bizottság - 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 
       6  EuroClip-EuroKapocs Közalapítvány (Nyíregyházi  
           Folyamat) [ 125,0] 115,0 /-10,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 125,0] 115,0 /-10,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 
1282/4. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/6. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/5. 
(1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1857/2. (1744. sz. 

jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1283/4.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1108. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1285. pontja) - a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
      7  EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány 
          támogatása [ 50,0] 46,0 /-4.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 50,0] 46,0 /-4.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc 5.jcs ), 
1282/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 1282/3. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/5. 
(1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1285/1. (1360. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1860/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1360. 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 Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1283/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
12. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    12  Alapítványok támogatása 
       7  EU Társadalomtudományok Kutatási Közalapítvány 
           támogatása [ 50,0] 46,0 /-4,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 50,0] 46,0 /-4,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 
1282/4. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/6. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/3. 
(1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1285/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), 1857/2. (1744. sz. 

jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1285/1.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1108. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1285. pontja) - a törvényjavaslat 1. 
számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 12. alcím kiegészítését javasolják a következő új 8. jog-
cím-csoport  felvételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  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./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc 5.jcs ), 
1282/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 1282/3. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/5. 
(1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/4. (1360. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1860/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1360. 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 Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1285/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
12. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    12  Alapítványok támogatása 
      8  EU Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány 
            támogatása  60,0 /+60,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  60,0 /+60,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot az indokolás alapján pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 
1282/4. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/6. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/3. 
(1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/5. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1857/2. (1744. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1287/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fe-
jezet 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 758/1. (1670. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 2.cím 1.alc ), 874/2. 
(1670. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 25jc. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1670. 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 Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1310/1.  Szabó Lajos képviselő - kapcsolódva a T/11700/1063. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 132. és 881. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 22. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     



- 162 - 

 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
       1  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés [ 975,0] 575,0 /-400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 732,3] 332,3 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 887/1. (1552. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc új7 jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1552. 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.   
 
 
1310/2.  A Gazdasági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 22. 
alcím 2. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    22  Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés 
      [2  Kötött segélyhitelezés] [ 650,0]  /-650.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [3  Dologi kiadások] [ 39,0]  /-39.0 kiad./ 
              [5  Egyéb működési célú támogatások,  
                   kiadások] [ 611,0]  /-611.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 811/2. (1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 811/3. 
(1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 2.alc ), 925/3. (1699. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új 32.alc ), 1253/3. (1699. sz. jav. - 1.mell. 

XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1699. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1315/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/982. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 319. és 906. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. feje-
zet 5. cím 23. alcím módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    23  Brüsszeli EU Állandó Képviselet - épületvásárlás[ 720,0] 640,0 /-80.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 640,0 /-80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974/2. (1676. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1676. 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 Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1315/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/912. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1316. és 1340. pontjai) - a törvényja-
vaslat 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] 699,6 /-20,4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 720,0] 699,6 /-20,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1340/1. (1632. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 8.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1632. 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.   
 
 
1325/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
34. alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      3 Csángó magyarok támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1713. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1325/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 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 
      3 Szülőföld Alap  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 557/1. (1734. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1734. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XIX. EU INTEGRÁCIÓ fejezet 

1334/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XIX. fejezet 3. cím 17. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XIX. EU INTEGRÁCIÓ 
  3  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU  
         nagyberuházások előkészítése [9 000,0] 7 500,0 /-1500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [8 586,0] 7 086,0 /-1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
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1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 

1336/1.  A Költségvetési bizottság - 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] 2 822,9 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [1 800,0] 1 837,9 /+37,9 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 565,0] 577,1 /+12,1 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2045/2. (1741. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 
2309/2. (1741. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1741. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1337/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 2. cím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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   2  Egyetemek, főiskolák [158 159,3] 160 659,3 /+2500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [145 860,1] 147 754,1 /+1894,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [46 972,6] 47 578,6 /+606,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1509. 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.   
 
 
1337/2.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán László 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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] 143 171,0 /-15000,0 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./ 
           2  Felhalmozási költségvetés [9 223,0] 9 023,0 /-200,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671/2. (1603. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
2049/2. (1603. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1603. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1340/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/912. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1316. és 1340. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
   8  Országos Pedagógai Könyvtár és Múzeum [ 285,0] 305,4 /+20,4 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] 98,0 /+10,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1315/2. (1632. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 23.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1632. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1349/1.  A Költségvetési bizottság - 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 könyvtárfejlesztés  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1726. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1349/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. 
alcím 3. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 14. jogcím  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      3  Felsőoktatási fejlesztési program 
        14 Veszprémi Egyetem nagykanizsai képzési helyének 
                 fejlesztése  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1723. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1358/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1000. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 365. és 1358. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 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 371/3. (1529. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1529. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1399/1.  Vincze László képviselő - kapcsolódva a T/11700/216. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 751. és 1396. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Csongrád Megyei Önkormányzat Kozmutza Flóra Óvoda  
        Általános Iskola, Diákotthon és Gyermekotthon Hódmezővásárhely 
         Középsúlyú fogyatékosokat ellátó új épület építése  1 095,0 /+1095,0 tám./ 
        2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  1 095,0 /+1095,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 738/1. (1541. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 1.cím 3.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1541. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1399/2.  Dr. Pósán László, Halász János, Kósa Lajos és Rácz Róbert képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/1137. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 330. és 
1388. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését ja-
vasolják a következő új 13. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      13 Kinizsi Pál Általános Iskola felújítása Debrecenben  200,0 /+200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  200,0 /+200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1264/1. (1576. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 9.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1576. 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.   
 
 
1402/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Normatív finanszírozás 
      3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
         1  Humánszolgáltatások normatív állami támogatása[66 000,0]67 660,4 /+1660,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[66 000,0] 67 660,4 /+1660,4 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.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1402/3. (1516. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 2.alc 3.jcs 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1516. 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.   
 
 
1402/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
      3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
         1  Humánszolgáltatások normatív állami támogatása[66 000,0]67 100,0 /+1100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[66 000,0] 67 100,0 /+1100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1402/4. (1712. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 2.alc 3.jcs 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1402/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1169. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 10., 1337. és 1339. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 2. alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
      3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
         2  Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő 
             támogatása [13 500,0] 13 839,6 /+339,6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[13 500,0] 13 839,6 /+339,6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1402/1. (1516. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 2.alc 3.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1516. 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.   
 
 
1402/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Normatív finanszírozás 
      3  Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás 
         2  Egyházi és kisebbségi közoktatási intézmények kiegészítő  
          támogatása [13 500,0] 14 400,0 /+900,0 tám./ 
         1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[13 500,0] 14 400,0 /+900,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1402/2. (1712. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 2.alc 3.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1712. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1403/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. 
alcím 20. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
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      20  Oktatási nyilvántartások korszerűsítése [1 100,0] 900,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 968,0] 768,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. 

sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 

2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. 

), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) 

bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. 

- 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1406/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 4. al-
cím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
      21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 490,0 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 700,0] 400,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517/1. (1685. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc ), 
1922/1. (1685. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1417/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 41. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
      41  Illetmény- és oktatói-kutatói ösztöndíj-növekedés kiegészítő 
           támogatása  1 400,0 /+1400,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            1  Személyi juttatások  952,0 /+952,0 kiad./ 
            2  Munkaadókat terhelő járulékok  448,0 /+448,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1711. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1421/1.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán László 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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 2049/1. (1601. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1601. 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, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1427/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/387. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - 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] 10,0 /-40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 10,0 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1636/2. (1430. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új17.jcs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1430. 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.   
 
 
1427/2.  Ivanics István képviselő - kapcsolódva a T/11700/251. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 352. és 353. pontjai) - 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] 10,0 /-40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 10,0 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 717/1. (1567. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs új10.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1567. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
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- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1427/3.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1020. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1424. és 1502. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. feje-
zet 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 1502/1. (1428. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új8jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1428. 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 Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
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./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671/16. (1625. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1625. 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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/2.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím új 60. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60 Osztrák-Magyar Akció 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 1723/4. (1584. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1584. 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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/3.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
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léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60 Nemzetközi Pető András Közalapítvány  330,0 /+330.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  330,0 /+330.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1723/8. (1591. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1591. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/4.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  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 1723/9. (1623. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1623. 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, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/5.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  Sellye 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 1671/13. (1624. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1624. 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 Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/6.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  Márton Áron Szakkollégiumért Alapítvány  40,0 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  40,0 /+40,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671/14. (1626. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1626. 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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/7.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  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 1671/11. (1627. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1627. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/8.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
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benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  Magyar-Francia Ifjúsági 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 1671/8. (1628. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1628. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/9.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  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 1671/12. (1637. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1637. 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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/10.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány  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 1671/20. (1638. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1638. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/11.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
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  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60  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 1671/10. (1639. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1639. 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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1435/12.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60 Autizmus Alapítvány  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 1671/19. (1642. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1642. 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 Oktatási 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.   
 
 
1435/13.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 60. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    10  Alapítványok támogatása 
      60 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 1671/5. (1643. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1643. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1436/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 61. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    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./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1671/15. (1640. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1640. 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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1439/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 64. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
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 1671/9. (1641. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1641. 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 Oktatási 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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1440/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XX. fejezet 11. cím 10. alcím kiegészítését javasolják a következő új 65. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
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 1671/18. (1644. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1644. 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.   
 
 
1465/1.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán László 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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 1723/10. (1602. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1602. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXI.  EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

1496/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/936. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1496. pontja) - 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  1 200,0 /+1200.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 200,0 /+1200.0 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/11700/1662. 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.   
 
 
1500/1.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1017. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1195. és 1500. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 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./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 605,0 /+1605.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1188/3. (1426. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1426. 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.   
 
 
1502/1.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1020. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1424. és 1502. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    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 1427/3. (1428. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1428. 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 Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1513/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/401. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1513. és 1920. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fe-
jezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
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      16 Vaja településen egészségügyi kombinát  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 1910/1. (1660. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1660. 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.   
 
 
1518/1.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/160. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 341., 478., 486. és 1508. pontjai) 
- a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a kö-
vetkező új 16. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      16 Semmelweis és 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 371/2. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
469/1. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 63.jcs ), 483/2. (1442. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1442. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



- 189 - 

1534/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 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 módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. 

XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 
2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325/1. (1408. sz. 

jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1534/2.  Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz Tibor és dr. Kökény Mihály képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1301. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1534. és 
1886. pontjai) - 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] 40,0 /+30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 10,0] 40,0 /+30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2326/4. (1458. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 

13.jc ), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1458. 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, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1534/3.  Németh Erika, Jauernik István, Tóth Gyula, dr. Mézes Éva és Göndör István képvi-
selők - kapcsolódva a T/11700/1305. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. 
ajánlás 674. és 1531. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 16. al-
cím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    16  Alapítványok támogatása 
      5  Aranyág Alapítvány  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 2326/2. (1559. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 

13.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, a Szociális bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a 
Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
1539/1.  Dr. Csáky András és Sisák Imre János képviselők - kapcsolódva a T/11700/315. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a tör-
vényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 17. alcím 2. jogcím-csoport módosítását ja-
vasolják:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Köztestületek támogatása 
      2  Magyar Gyógyszerész Kamara támogatása [ 50,0] 60,0 /+10.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 50,0] 60,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560/3. (1409. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1409. 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.   
 
 
1540/1.  Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/11700/753. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 454. és 1651. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 20. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
      5  Magyar Szervátültetettek Országos Szövetsége támogatása 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 454/1. (1476. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 61.jcs ), 
1543/1. (1476. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc 18.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1476. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1543/1.  Béki Gabriella képviselő - kapcsolódva a T/11700/753. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 454. és 1651. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím 20. alcím 18. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    20  Társadalmi szervezetek támogatása 
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      18  Rákbetegek szervezeteinek támogatása [ 53,0] 60,0 /+7.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 53,0] 60,0 /+7.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454/1. (1476. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 61.jcs ), 
1540/1. (1476. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 20.alc új5.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1476. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1545/1.  Dr. Juhos Katalin, dr. Nagy Gábor Tamás, dr. Kosztolányi Dénes és dr. Latorcai 
János képviselők - kapcsolódva a T/11700/738. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 419. és 1545. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. feje-
zet 10. cím kiegészítését javasolják a következő új 21. alcím  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     21  A Fővárosi Önkormányzat Szent Játos 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 371/9. (1450. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1450. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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.   
 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 
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1549/1.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let 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 módosító indítvánnyal összefüggésben a Munkaadókat terhelő járulékokat is módo-
sítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 552/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
598/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 1.alc ), 1568/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1407. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1555/1.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1016. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1074., 1555. és 1668. pontjai) - 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 1074/1. (1427. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új41.alc. ), 
1671/1. (1427. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1427. 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.   
 
 
1564/1.  A Költségvetési bizottság - 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] 500,0 /-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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1637/4. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 

5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 
2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 
2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) 

igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 
2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 
2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. 

III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1566/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet kiegészí-
tését javasolja a következő új 16. cím  felvételével:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  16  Normatív támogatások 
     1  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának  
          támogatása  55 000,0 /+55000,0 kiad./ 
     2  Megváltozott munkaképességűek kereset-kiegészítése 1 000,0 /+1000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2017/1. (1738. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 1.alc ), 
2018/1. (1738. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1566/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fejezet 17. cím 
1. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  17  Egyéb költségvetési kiadások 
    1  Vegyes kiadások 
       13  Rendkívüli beruházási tartalék [ 900,0] 300,0 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1637/4. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 

1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 

5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 
2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 
2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) 

igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 
2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 
2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. 

III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1566/3.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1305. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 674. és 1531. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXII. fe-
jezet 24. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
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XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 
  24  Kormányzati rendkívüli kiadások 
    2  Pénzbeli kárpótlás 
      4  Áttelepítettek kárpótlásának előkészítése  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 674/2. (1366. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 74.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1366. 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.   
 
 
1567/1.  A Költségvetési bizottság - 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] 187 209,1 /+900,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 2309/3. 
(1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/2. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. - 10.mell. 

LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 

1568/1.  Dr. Gémesi György képviselő - kapcsolódva a T/11700/78. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 552., 599., 1551. és 1568. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XXIII. fejezet 1. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
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    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 552/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
598/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 1.cím 1.alc ), 1549/1. (1407. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1407. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1568/2.  A Költségvetési bizottság - 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] 3 716,2 /+213.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 676,4] 1 794,0 /+117.6 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 533,4] 569,8 /+36.4 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [1 139,0] 1 189,7 /+50.7 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 190,7] 199,6 /+8.9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/1. (1700. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 332/3. 
(1700. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 1568/3. (1700. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1568/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 1. cím 
3. alcím módosítását javasolja:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  1  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása 
    3  Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági  
        Főigazgatóság [ 610,8] 614,1 /+3.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 311,0] 313,5 /+2.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 100,2] 101,0 /+0.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/1. (1700. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 332/3. 
(1700. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 1568/2. (1700. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 1.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1700. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1577/1.  Podolák György, Molnár Albert és dr. Józsa István képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1222. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 294., 298., 
1833., 1834., 1847., 2283., 2284., 2285. és 2286. pontjai) - 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] 2 160,0 /-40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [2 200,0] 2 160,0 /-40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1849/2. (1364. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1364. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1588/1.  Warvasovszky Tihamér, Molnár Albert és dr. Világosi Gábor képviselők - kapcso-
lódva a T/11700/105. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 356. és 
357. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését 
javasolják a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 Székesfehérvári Nemzeti Emlékhely rekonstrukciójának 
         folytatása  400,0 /+400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  400,0 /+400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/1. (1362. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1362. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem 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.   
 
 
1601/1.  Domokos László és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva a T/11700/285. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 803. és 1601. pontjai) - 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 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 1071/1. (1385. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1385. 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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1626/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1010. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1632. és 1935. pontjai) - 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 Az egri Líceum kápolnájának felújítására  30,0 /+30.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1888/1. (1565. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1565. 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.   
 
 
1626/2.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1010. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1632. és 1935. pontjai) - 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 Siroki várrekonstrukció  240,0 /+240.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  240,0 /+240.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1825/2. (1566. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1566. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1626/3.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1008. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 126. és 1628. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fe-
jezet 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 A hatvani Grassalkovich Kastély 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 371/11. (1677. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1677. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1626/4.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1010. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1632. és 1935. pontjai) - 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 A Bátor községbeli templom homlokzatának felújítása 10,0 /+10.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  10,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1888/6. (1680. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1680. 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 Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1633/1.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/291. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 136., 353. és 1627. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím új 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      11 Nagyalányosi 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 1888/5. (1596. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1596. 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.   
 
 
1634/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1150. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1634. és 1961. pontjai) - 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 Főegyházmegye Könyvtár állományvédelme  30,0 /+30.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1888/4. (1675. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1675. 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, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1635/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 15. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      15 Halászbástya kiemelt műemlék rekonstrukciója  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  250,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371/1. (1432. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1432. 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.   
 
 
1636/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 16. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      16 Budai Vár falainak rekonstrukciója  80,0 /+80,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  80,0 /+80,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1931/1. (1431. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 9.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1431. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1636/2.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/387. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      17 A Püspökkert állagmegóvására  40,0 /+40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  40,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1427/1. (1430. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1430. 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.   
 
 
1636/3.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/387. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 18. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      18 A Buda Vár Fehérvári kapu rekonstrukciója  20,0 /+20,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  20,0 /+20,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1888/2. (1433. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 1.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1433. 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.   
 
 
1636/4.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 19. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      19 Szilágyi Dezső téri református templom felújításának 
           II. üteme  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 499/2. (1435. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1435. 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.   
 
 
1637/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 26. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
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      26 Mária Magdolna templom műemléki helyreállítása  40,0 /+40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  40,0 /+40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 499/1. (1437. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1437. 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.   
 
 
1637/2.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 28. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      28 Budavári barlangrendszer állagmegóvása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371/6. (1436. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1436. 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.   
 
 
1637/3.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/568. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 778. és 1603. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolja a következő új 29. jogcím-csoport  felvé-
telével:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      29 Graffiti mentesítés, állami- és magántulajdonban lévő 
            ingatlanok  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 371/8. (1440. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1440. 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.   
 
 
1637/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
31. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      4  Művészetek Palotája megvalósításával és működésével  
          kapcsolatos kiadások [9 475,0] 9 175,0 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [6 500,0] 6 200,0 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs 

), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 
2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) 

fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
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(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1637/5.  Gulyás József képviselő - kapcsolódva a T/11700/965. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1575. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. 
cím 31. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       11  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány [1 252,1] 1 282,1 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 100,0] 130,0 /+30,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1526. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési 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.   
 
 
1637/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
31. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
       11  Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány [1 252,1] 1 282,1 /+30,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [ 100,0] 130,0 /+30,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1714. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 



- 209 - 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1656/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/753. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 454. és 1651. pontjai) - a törvényja-
vaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím kiegészítését javasolják a következő új 
21. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      21 Természet- és Társadalombarát Fejlődésért  
           Közalapítvány  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 483/1. (1578. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1578. 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 Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1658/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 
32. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
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] 1 025,0 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 599,0] 499,0 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 
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XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs 

), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 
2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) 

fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1671/1.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1016. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1074., 1555. és 1668. pontjai) - 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 1074/1. (1427. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím új41.alc. ), 
1555/1. (1427. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 5.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1427. 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.   
 
 
1671/2.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán László 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 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 összefügg az ajánlás 1337/2. (1603. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 2049/2. 
(1603. sz. jav. - 1.mell. XLI. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1603. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/3.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/211. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1095. és 1706. pontjai) - 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] 5 178,8 /-450.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 178,8 /-450.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1093/1. (1656. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc új14.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1656. 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.   
 
 
1671/4.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/554. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 151. és 550. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. feje-
zet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    37  Audiovizuális archívum kialakítása [5 628,8] 5 308,8 /-320.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 308,8 /-320.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545/3. (1671. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 8jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1671. 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.   
 
 
1671/5.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 228,8 /-400,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 228,8 /-400,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/13. (1643. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 

új60.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1643. 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.   
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1671/6.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/222. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1078. és 1710. pontjai) - 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 1077/1. (1657. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 

új2.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1657. 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.   
 
 
1671/7.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/225. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1164. és 1704. pontjai) - 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] 4 228,8 /-1400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 228,8 /-1400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1164/1. (1658. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új13.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1658. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/8.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 588,8 /-40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 588,8 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/8. (1628. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1628. 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.   
 
 
1671/9.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 428,8 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 428,8 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1439/1. (1641. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 64. jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1641. 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 Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/10.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 578,8 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 578,8 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/11. (1639. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 

új60.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1639. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/11.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 428,8 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 428,8 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/7. (1627. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1627. 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.   
 
 
1671/12.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 508,8 /-120,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 508,8 /-120,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/9. (1637. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1637. 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.   
 
 
1671/13.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 4 758,8 /-870,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 4 758,8 /-870,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/5. (1624. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1624. 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 Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/14.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 588,8 /-40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 588,8 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/6. (1626. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1626. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/15.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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] 5 588,8 /-40,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 588,8 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1436/1. (1640. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új61.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1640. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/16.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 428,8 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 428,8 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/1. (1625. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1625. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/17.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fe-
jezet 10. cím 37. alcím módosítását javasolja:     
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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 1045/3. (1674. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 11.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1674. 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.   
 
 
1671/18.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 278,8 /-350,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 278,8 /-350,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1440/1. (1644. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 65. jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1644. 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.   
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1671/19.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 578,8 /-50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 578,8 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/12. (1642. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 

új60.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1642. 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 Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/20.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 378,8 /-250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 378,8 /-250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/10. (1638. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc 

új60.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1638. 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 Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1671/21.  A Költségvetési bizottság - 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] 5 328,8 /-300.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 328,8 /-300.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs 

), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 
2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) 

fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1678/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - 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] 402,5 /-5226.3 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 402,5 /-5226.3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
2045/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305/1. (1571. sz. jav. - 

9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 2307/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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.   
 
 
1723/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 
263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 
302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 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] 428,8 /-5200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 428,8 /-5200,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk (az előirányzat növeléssel azonos összegű csökkentést 
vezettünk fel).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 290/1. 
(1421. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 2261/1. (1421. sz. jav. - 5.mell. 24.pont ), 2270/1. (1421. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság 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 támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1723/2.  Dr. Frajna Imre és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva a T/11700/447. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 828. és 1678. pontjai) - 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 828/1. (1449. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új18.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1449. 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.   
 
 
1723/3.  Varga Mihály, dr. Latorcai János, Domokos László, Babák Mihály, Mádi László és 
Tállai András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1323. számon benyújtott módosító javaslatuk-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1216. és 2076. pontjai) - 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./    
 



- 224 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1216/1. (1570. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs új 7 

jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1570. 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, 
- a Szociális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1723/4.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 588,8 /-40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 588,8 /-40.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/2. (1584. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új 60jcs. 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1584. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1723/5.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos és Pogácsás Tibor képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/640. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 665. és 1696. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. fejezet 10. cím 37. alcím módosítását java-
solják:     
 
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 665/1. (1451. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1451. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1723/6.  Szijjártó Péter, dr. Latorcai János, Lengyel János, 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 - kapcsolódva a 
T/11700/962. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 702. pontja) - 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] 1 713,0 /-3915.8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 1 713,0 /-3915.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 702/1. (1447. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), 
1169/2. (1447. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1447. 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 Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális 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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1723/7.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1019. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 974., 1184. és 1675. pontjai) - 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 974/1. (1425. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
1188/2. (1425. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1425. 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.   
 
 
1723/8.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 298,8 /-330.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 298,8 /-330.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/3. (1591. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1591. 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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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1723/9.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/921. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1429., 1430., 1431., 1434., 1435., 
1436., 1437., 1438., 1439., 1441., 1442., 1443., 1444., 1445., 1446., 1447., 1448., 1449., 1450., 
1451., 1452., 1454., 1456., 1458., 1459., 1460. és 1681. pontjai) - 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] 5 068,8 /-560,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 068,8 /-560,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1435/4. (1623. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 10.alc új60.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1623. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1723/10.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán László 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - 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] 5 497,0 /-131,8 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [5 628,8] 5 497,0 /-131,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1465/1. (1602. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 19.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1602. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1751/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 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] 18,7 /-665.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 218,7 /-665.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 272/1. (1668. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 14.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1668. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1759/1.  Keller László képviselő - kapcsolódva a T/11700/69. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1587. és 2072. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIII. 
fejezet 10. cím 39. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    39  Egyházak támogatása 
      6  Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék [7 767,0] 7 267,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[7 767,0] 7 267,0 /-500.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1361. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM fejezet 

1767/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 1. cím mó-
dosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium  
       igazgatása [2 334,1] 1 851,8 /-482.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 146,3] 879,2 /-267.1 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 350,6] 268,0 /-82.6 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 774,7] 659,7 /-115.0 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 62,5] 44,9 /-17.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/1. (1686. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 1.alc ), 556/2. 
(1686. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új 5jcs ), 1857/1. (1686. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1767/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 1. cím 
módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  1  Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium  
      igazgatása [2 334,1] 2 457,2 /+123.1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [1 146,3] 1 205,5 /+59.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 350,6] 368,8 /+18.2 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 774,7] 804,3 /+29.6 kiad./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [ 62,5] 78,6 /+16.1 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316/3. (1703. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 332/4. 
(1703. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1703. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1784/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 2. al-
cím elhagyását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    [2  Fogyatékosok esélyegyenlőségének javítása] [ 200,0]  /-200.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0]  /-
50.0 kiad./ 
          [2  Felhalmozási költségvetés] 
              [3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások][ 150,0]  /-150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556/1. (1684. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új 5jcs. ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1684. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1825/1.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1021. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 917. és 1823. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fe-
jezet 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 916/1. (1453. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1453. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1825/2.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1010. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1632. és 1935. pontjai) - 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 1626/2. (1566. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új7.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1566. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1832/1.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 15. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       6  Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának  
          támogatása [ 400,0] 488,0 /+88,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani kell.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 
1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1832/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
15. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       6  Kisebbségi intézmények átvételének és fenntartásának  
       támogatása [ 400,0] 488,0 /+88,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 325,0] 413,0 /+88,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 
1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1833/1.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
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(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 15. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       7  Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret [ 25,0] 50,0 /+25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 10,0] 35,0 /+25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1833/2.  A Költségvetési bizottság - 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 
    15  Társadalmi kohéziót erősítő tárcaközi integrációs programok 
       7  Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret [ 25,0] 50,0 /+25,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 10,0] 35,0 /+25,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1834/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
17. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    17  Az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség fejlesztése 
      1  Köztársasági Esélyegyenlőségi Program [ 16,2] 66,2 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 16,2] 66,2 /+50.0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1706. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1835/1.  A Költségvetési bizottság - 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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs 

), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 
2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) 

fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
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2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1838/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/887. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1839. pontja) - 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./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371/12. (1614. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1614. 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.   
 
 
1844/1.  A Költségvetési bizottság - 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] 558,1 /+143.3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 414,8] 558,1 /+143.3 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1852/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1847/1.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - 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] 558,1 /+143,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 414,8] 558,1 /+143,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1852/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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1847/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/887. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1839. pontja) - 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./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371/13. (1613. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1613. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi 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.   
 
 
1849/1.  Podolák György, Molnár Albert és dr. Józsa István képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1222. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 294., 298., 
1833., 1834., 1847., 2283., 2284., 2285. és 2286. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 19. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       7  Békéltető testületek támogatása [ 33,0] 73,0 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,0] 73,0 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 207/2. (1363. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1363. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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



- 238 - 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1849/2.  Podolák György, Molnár Albert és dr. Józsa István képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1222. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 294., 298., 
1833., 1834., 1847., 2283., 2284., 2285. és 2286. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 19. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
       7  Békéltető testületek támogatása [ 33,0] 73,0 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,0] 73,0 /+40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1577/1. (1364. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 1.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1364. 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 nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1850/1.  Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz Tibor és dr. Kökény Mihály képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1319. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 500. és 1850. 
pontjai) - 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] 320,0 /+170,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 150,0] 320,0 /+170,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2326/5. (1457. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 

13.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, a Szociális bizottság ülésén egyetért, a 
Társadalmi szervezetek bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
1851/1.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Kökény Mihály képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1319. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 500. és 1850. 
pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 19. alcím kiegészítését java-
solják a következő új 15. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    19  Társadalmi szervezetek támogatása 
      15  Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 
          Szövetsége  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 2326/3. (1460. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 

13.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1460. 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, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság, az Ifjúsági bizottság ülésén egyetért, a Tár-
sadalmi szervezetek bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
1852/1.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
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       1  Bolgár Országos Önkormányzat [ 34,3] 36,0 /+1,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 34,3] 36,0 /+1,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1853/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1852/2.  A Költségvetési bizottság - 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 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       1  Bolgár Országos Önkormányzat [ 34,3] 36,0 /+1,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 34,3] 36,0 /+1,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1853/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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1853/1.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       2  Görög Országos Önkormányzat [ 33,3] 35,0 /+1,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,3] 35,0 /+1,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1853/2.  A Költségvetési bizottság - 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] 35,0 /+1,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,3] 35,0 /+1,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1854/1.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 84,4] 88,6 /+4,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 84,4] 88,6 /+4,2 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1854/2.  A Költségvetési bizottság - 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 
       3  Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 84,4] 88,6 /+4,2 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 84,4] 88,6 /+4,2 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1855/1.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata[ 165,6] 173,9 /+8,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 165,6] 173,9 /+8,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1855/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 4. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       4  Németek Magyarországi Országos Önkormányzata[ 165,6] 173,9 /+8,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 165,6] 173,9 /+8,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1855/3.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       5  Románok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 48,3] 50,7 /+2,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 48,3] 50,7 /+2,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1855/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       5  Románok Magyarországi Országos Önkormányzata[ 48,3] 50,7 /+2,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 48,3] 50,7 /+2,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1856/1.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       6  Országos Cigány Önkormányzat [ 214,9] 225,6 /+10,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 214,9] 225,6 /+10,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1856/2.  A Költségvetési bizottság - 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] 225,6 /+10,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 214,9] 225,6 /+10,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1856/3.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       7  Lengyel Országos Önkormányzat [ 33,3] 35,0 /+1,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,3] 35,0 /+1,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 
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- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1856/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       7  Lengyel Országos Önkormányzat [ 33,3] 35,0 /+1,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,3] 35,0 /+1,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1856/5.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       8  Örmény Országos Önkormányzat [ 33,3] 35,0 /+1,7 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,3] 35,0 /+1,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1856/6.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       8  Örmény Országos Önkormányzat [ 33,3] 35,0 /+1,7 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 33,3] 35,0 /+1,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1856/7.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
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(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       9  Szlovák Országos Önkormányzat [ 85,1] 89,4 /+4,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 85,1] 89,4 /+4,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1856/8.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       9  Szlovák Országos Önkormányzat [ 85,1] 89,4 /+4,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 85,1] 89,4 /+4,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1856/9.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       10  Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat [ 38,0] 39,9 /+1,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 38,0] 39,9 /+1,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

9.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1856/10.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 10. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       10  Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat [ 38,0] 39,9 /+1,9 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 38,0] 39,9 /+1,9 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 
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9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

9.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1856/11.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       11  Szerb Országos Önkormányzat [ 45,3] 47,6 /+2,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 45,3] 47,6 /+2,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 10.jcs ), 1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1856/12.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       11  Szerb Országos Önkormányzat [ 45,3] 47,6 /+2,3 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 45,3] 47,6 /+2,3 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 10.jcs ), 1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1856/13.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       12  Ruszin Országos Önkormányzat [ 27,2] 28,6 /+1,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 27,2] 28,6 /+1,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 
1856/15. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1856/14.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 12. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       12  Ruszin Országos Önkormányzat [ 27,2] 28,6 /+1,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 27,2] 28,6 /+1,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 
1856/16. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1856/15.  Németh Erika, Bán Imre, Jauernik István, Farkas Imre, Gulyás József és Göndör 
István képviselők - kapcsolódva a T/11700/1141. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1645. és 1854. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. 
fejezet 9. cím 21. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       13  Ukrán Országos Önkormányzat [ 27,2] 28,6 /+1,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 27,2] 28,6 /+1,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1847/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/1. 
(1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/1. (1558. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/1. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/3. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/5. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/7. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

9.jcs ), 1856/9. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 10.jcs ), 1856/11. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 
1856/13. (1558. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1558. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1856/16.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
21. alcím 13. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    21  Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása 
       13  Ukrán Országos Önkormányzat [ 27,2] 28,6 /+1,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 27,2] 28,6 /+1,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1832/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 6.jcs ), 
1833/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 15.alc 7.jcs ), 1844/1. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 8.jcs ), 1852/2. 
(1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 1.jcs ), 1853/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 2.jcs ), 1854/2. (1727. sz. jav. 

- 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 3.jcs ), 1855/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 4.jcs ), 1855/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. 

XXIV.fej. 9.cím 21.alc 5.jcs ), 1856/2. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 6.jcs ), 1856/4. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 

9.cím 21.alc 7.jcs ), 1856/6. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 8.jcs ), 1856/8. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 

9.jcs ), 1856/10. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 10.jcs ), 1856/12. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 11.jcs ), 
1856/14. (1727. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 21.alc 12.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1857/1.  Az Ifjúsági bizottság - 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] 99,4 /-90,6 kiad./ 
 [ 190,0] 99,4 /-90,6 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511/1. (1686. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 1.alc ), 556/2. 
(1686. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új 5jcs ), 1767/1. (1686. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 1.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1686. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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1857/2.  A Költségvetési bizottság - 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] 170,0 /-20,0 kiad./ 
 [ 190,0] 170,0 /-20,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1282/2. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 
1282/4. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/6. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/3. 
(1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/5. (1744. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/2. (1744. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1744. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1860/1.  Hárs Gábor és Gulyás József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1108. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1285. pontja) - 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] 170,0 /-20,0 kiad./ 
 [ 190,0] 170,0 /-20,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 764/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XIII. fej. 8.cím 2.alc 5.jcs ), 
1282/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 3.jcs ), 1282/3. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 4.jcs ), 1282/5. 
(1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 5.jcs ), 1283/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 6.jcs ), 1283/4. (1360. sz. jav. 

- 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc 7.jcs ), 1285/1. (1360. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1360. 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 Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1860/2.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/751. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 672., 1263. és 1497. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 25. alcím módosítását javasolja:     
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 180,0 /-10,0 kiad./ 
 [ 190,0] 180,0 /-10,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/2. (1597. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc 4.jcs új9.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1597. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1860/3.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/751. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 672., 1263. és 1497. pontjai) - 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] 180,0 /-10,0 kiad./ 
 [ 190,0] 180,0 /-10,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/3. (1598. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc 4.jcs új10.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1598. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1860/4.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/751. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 672., 1263. és 1497. pontjai) - 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] 180,0 /-10,0 kiad./ 
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 [ 190,0] 180,0 /-10,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 659/4. (1600. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc 4.jcs új10.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1600. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1864/1.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/751. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 672., 1263. és 1497. pontjai) - 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] 940,0 /-310,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a LXXII/6/1 előirányzatot is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 660/1. (1599. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 1.alc 5.jcs új2.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1599. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

1888/1.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1010. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1632. és 1935. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 1. cím módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
   1  Informatikai és Hírközlési Minisztérium Igazgatása[1 685,0] 1 655,0 /-30,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 547,6] 517,6 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1626/1. (1565. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új7.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1565. 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.   
 
 
1888/2.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/387. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - 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 1636/3. (1433. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új18.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1433. 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.   
 
 
1888/3.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/817. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 426. és 1585. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 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 
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              3  Dologi kiadások [ 547,6] 522,6 /-25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 550/1. (1665. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 12.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1665. 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.   
 
 
1888/4.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1150. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1634. és 1961. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 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 1634/1. (1675. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 

12.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1675. 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.   
 
 
1888/5.  Stolár Mihály képviselő - kapcsolódva a T/11700/291. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 136., 353. és 1627. pontjai) - 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./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1633/1. (1596. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új11.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1596. 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.   
 
 
1888/6.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1010. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1632. és 1935. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 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 1626/4. (1680. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 

7jcs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1680. 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.   
 
 
1910/1.  Fülöp István képviselő - kapcsolódva a T/11700/401. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1513. és 1920. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 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] 550,0 /-300.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0] 520,0 /-300.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1513/1. (1660. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 1.alc új16.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1660. 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.   
 
 
1910/2.  Domokos László képviselő - kapcsolódva a T/11700/560. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 541. és 770. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. feje-
zet 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] 450,0 /-400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0] 420,0 /-400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545/1. (1667. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1667. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1910/3.  Balla Mihály Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/560. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 541. és 770. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. feje-
zet 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] 450,0 /-400.0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 820,0] 420,0 /-400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 545/2. (1669. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új8.jc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1669. 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.   
 
 
1922/1.  Az Ifjúsági bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  NIIF program támogatása [1 656,0] 1 456,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 656,0] 1 456,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517/1. (1685. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc ), 
1406/1. (1685. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1685. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
1931/1.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/393. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 399. és 1578. pontjai) - 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./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1636/1. (1431. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc új 

16.jcs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1431. 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 egyharmada sem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
1931/2.  Dr. Nagy Gábor Tamás képviselő - kapcsolódva a T/11700/541. számú módosító javas-
lathoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 774. és 1019. pontjai) - 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 1045/1. (1438. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 11.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1438. 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 egyharmada sem 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.   
 
 
1932/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/142. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 378. és 1932. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 5. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    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 1071/2. (1387. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1387. 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.   
 
 
1935/1.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - 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] 47,0 /-198,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 245,0] 47,0 /-198,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299/1. (1634. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 
2289/1. (1634. sz. jav. - 8.mell. I. 3. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1634. 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.   
 
 
1935/2.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
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2296. pontjai) - 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] 47,0 /-198,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 245,0] 47,0 /-198,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300/1. (1617. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 
2291/1. (1617. sz. jav. - 8.mell. I. 3. igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1617. 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.   
 
 
1984/1.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1003. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 973. és 1968. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 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 973/1. (1538. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1538. 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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1984/2.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/663. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 968. és 1981. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 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 969/1. (1536. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1536. 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.   
 
 
1984/3.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1007. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 482. és 969. pontjai) - 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] 7 020,0 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 020,0 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974/4. (1679. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1679. 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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1984/4.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/1007. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 482. és 969. pontjai) - 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] 7 020,0 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [5 620,0] 5 020,0 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 974/3. (1678. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 10.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1678. 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.   
 
 
1984/5.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/997. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 971. és 1283. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fe-
jezet 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 1045/2. (1672. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc új 11.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1672. 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 Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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1984/6.  A Költségvetési bizottság - 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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 

2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 
2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) 

fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM feje-
zet 

2017/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 9. cím 
1. alcím elhagyását javasolja:     
 
XXVI. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKAI ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM 
  [9  Normatív támogatások] 
     [1  Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának  
         támogatása] [52 000,0]  /-52000,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1566/1. (1738. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. új16.cím ), 
2018/1. (1738. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 2.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2018/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXVI. fejezet 9. cím 
2. alcím elhagyását javasolja:     
 
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 1566/1. (1738. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. új16.cím ), 
2017/1. (1738. sz. jav. - 1.mell. XXVI. fej. 9.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1738. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA fejezet 

2035/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/859. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1186., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 
2028., 2029., 2030., 2031., 2032., 2033., 2034., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2043. és 
2044. pontjai) - 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] 1 077,7 /+110.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 727,4] 810,6 /+83.2 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 239,7] 267,1 /+27.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2043/1. (1465. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 4.alc 1.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1465. 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 támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2039/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1065. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2041. pontja) - 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] 6 500,3 /+800,3 tám./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1508. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2039/2.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/1065. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2041. pontja) - 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] 6 700,0 /+1000,0 tám./ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a kiadási előirányzatot is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1466. 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 támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2043/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/859. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1186., 2019., 2020., 2021., 2022., 2023., 2024., 2025., 2026., 2027., 
2028., 2029., 2030., 2031., 2032., 2033., 2034., 2035., 2036., 2037., 2038., 2039., 2040., 2043. és 
2044. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIII. fejezet 12. cím 4. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Bolyai ösztöndíj 
      1  Senior kutatók ösztöndíja [ 775,3] 864,4 /+89.1 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások [ 588,2] 655,8 /+67.6 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 171,1] 190,8 /+19.7 kiad./ 
              3  Dologi kiadások [ 16,0] 17,8 /+1.8 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a 11. § (6) bekezdését is módosítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2035/1. (1465. sz. jav. - 1.mell. XXXIII. fej. 12.cím 2.alc 3.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1465. 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.   
 
 

XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL fejezet 

2045/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. fejezet 4. cím 1. alcím mó-
dosítását javasolják:     
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
  4  Alapok támogatása 
     1  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap [12 196,9] 20 423,2 /+8226,3 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1678/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2304/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305/1. (1571. sz. jav. - 

9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 2307/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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.   
 
 
2045/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXXIV. fejezet 4. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
XXXIV. NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL 
  4  Alapok támogatása 
     1  Kutatási és Technológiai Innovációs Alap [12 196,9] 12 146,9 /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1336/1. (1741. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 1.cím 1.alc ), 
2309/2. (1741. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1741. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XLI. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS KAMATELSZÁMOLÁSAI, 
TŐKEVISSZATÉRÜLÉSEI, AZ ADÓSSÁG- ÉS KÖVETELÉS-KEZELÉS 

KÖLTSÉGEI fejezet 

2049/1.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán László 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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] 137 845,0 /-1724,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1421/1. (1601. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 13.jcs 3.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1601. 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.   
 
 
2049/2.  Varga Mihály, Pokorni Zoltán, Tállai András, Domokos László és dr. Pósán László 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/937. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1338., 1421., 1465. és 2049. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet 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] 118 628,3 /-20940,7 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1337/2. (1603. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 2.cím ), 1671/2. 
(1603. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1603. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2052/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 1. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  1  Vállalkozások költségvetési befizetései 
     1  Társasági adó [464 102,0] 467 802,0 /+3700,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/2. (1735. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím ), 2066/1. 
(1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 3.alc ), 2068/1. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2068/3. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. 

fej. 3.cím 4.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2064/1.  Farkas Imre 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] 2058 000,0 /+10000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 710/1. (1401. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc új 20 jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1401. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2066/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 2. cím 3. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  2  Fogyasztáshoz kapcsolt adók 
     3  Regisztrációs adó [62 600,0] 62 300,0 /-300,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/2. (1735. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím ), 2052/1. 
(1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 1.cím 1.alc ), 2068/1. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 3.cím 1.alc ), 2068/3. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. 

fej. 3.cím 4.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2068/1.  A Költségvetési 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] 1010 576,3 /-5500,0 bev./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/2. (1735. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím ), 2052/1. 
(1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 1.cím 1.alc ), 2066/1. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 3.alc ), 2068/3. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. 

fej. 3.cím 4.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2068/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 4. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     4  Lakossági illetékek [99 600,0] 98 800,0 /-800,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 111/4. (1701. sz. jav. - 109.§ (1) új p) ), 1074/5. (1701. sz. 

jav. - 1.mell. XVI.fej. 9.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1701. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2068/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 3. cím 4. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  3  Lakosság költségvetési befizetései 
     4  Lakossági illetékek [99 600,0] 97 600,0 /-2000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/2. (1735. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím ), 2052/1. 
(1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 1.cím 1.alc ), 2066/1. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 2.cím 3.alc ), 2068/1. (1735. sz. jav. - 1.mell. XLII. 

fej. 3.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1735. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2075/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 6. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 



- 276 - 

    2  Koncessziós bevételek 
       2  Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj és  
          árverési díj [15 710,2] 25 710,2 /+10000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 
2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) 

fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. 

b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 
2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 
2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 
2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2076/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XLII. fejezet 6. cím 4. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XLII. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS FŐ BEVÉTELEI 
  6  Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek 
     4  Autópályák finanszírozási rendszerének változásából adódó bevételek [137 612,0] 148 
612,0 /+11000,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 925/4. (1705. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1705. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV 
HOZZÁJÁRULÁSAI 

2076/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont fajlagos összeg 
módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
 
/1. Községek általános feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 17000 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]  5 000 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2077/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 1. pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
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/1. Községek általános feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 17000 forint/lakos, 
de legalább 1500000 forint, 
és legfeljebb 3600000 forint községenként, 
azonban ahol a lakosságszám nem éri el az 500 főt, 
ott községenként legfeljebb [4 451 300]  5 000 000 forint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2079/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. 

B) I. ), 2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2077/2.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 1. pont fajlagos összeg módosítását 
javasolják:     
 
/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
 
/1. Községek általános feladatai/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 17000 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]  5 000 000 forint.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2079/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. 

B) I. ), 2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2077/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont fajlagos összeg 
módosítását javasolja:     
 
/2. Települési igazgatási és kommunális feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1107] 1254 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2079/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 2. pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
„2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1107] 1 254 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. 

B) I. ), 2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2079/2.  Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 2. pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
„2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [1107] 2 607,0 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2230/2. (1528. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1528. 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.   
 
 
2079/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 2. pont fajlagos összeg módosítását 
javasolják:     
 
„2. Települési igazgatási és kommunális feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [1107] 1 254 forint/lakos”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. 

B) I. ), 2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2079/4.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont módosítását javasolják:     
 
„3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok 
 
a) Alap-hozzájárulás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [299936] 333 600 forint/körjegyzőség/hónap 
 
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: [243100] 282 035 forint/hónap 
 
bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma nem éri el az 1000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [194000] 219 359 forint/hónap 
 
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: [390000] 438 720 forint/hónap 
 
bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó 
második és minden további, de legfeljebb nyolc község után. 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [135360] 156 680 forint/hónap 
Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen, a lakosságszám szerint vehető igénybe. 
 
Körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is. 
A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó nagy-
község, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az év végi 
elszámolásnál 
– az év közben megalakuló körjegyzőség – amennyiben megalakulásakor rendelkezik kinevezett 
körjegyzővel – a létrejöttét követő hónap első napjától, 
– az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag vehető figyelembe. 
Amennyiben az önkormányzat 6 hónapot meghaladóan nem rendelkezik kinevezett körjegyzővel, e 
hozzájárulás időarányos része nem illeti meg. Ez érvényes abban az esetben is, ha a 6 hónap a költ-
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ségvetési évet megelőző évben kezdődik. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hó-
naptól jár az időarányos hozzájárulás.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 

3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. 

B) I. ), 2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2079/5.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 3. pont módosítását javasolja:     
 
„3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok 
 
a) Alap-hozzájárulás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [299936] 333 600 forint/körjegyzőség/hónap 
 
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: [243100] 282 035 forint/hónap 
 
bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma nem éri el az 1000 főt, 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [194000] 219 359 forint/hónap 
 
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: [390000] 438 720 forint/hónap 
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bd) a nagyközségi, városi (megyei jogú városi) székhelyű körjegyzőséget a székhelyhez kapcsolódó 
második és minden további, de legfeljebb nyolc község után. 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [135360] 156 680 forint/hónap 
Az ösztönző hozzájárulás egy jogcímen, a lakosságszám szerint vehető igénybe. 
 
Körjegyzőségnek tekintendő a társult képviselő-testület hivatala is. 
A hozzájárulást a körjegyzőség (a társult képviselő-testület, a körjegyzői feladatokat ellátó nagy-
község, város) székhelye szerinti önkormányzat veheti igénybe. Az igénylésnél, illetve az év végi 
elszámolásnál 
– az év közben megalakuló körjegyzőség – amennyiben megalakulásakor rendelkezik kinevezett 
körjegyzővel – a létrejöttét követő hónap első napjától, 
– az év során megszűnő körjegyzőség a megszűnés hónapjáig bezárólag vehető figyelembe. 
Amennyiben az önkormányzat 6 hónapot meghaladóan nem rendelkezik kinevezett körjegyzővel, e 
hozzájárulás időarányos része nem illeti meg. Ez érvényes abban az esetben is, ha a 6 hónap a költ-
ségvetési évet megelőző évben kezdődik. Új körjegyző kinevezése esetén az első betöltött teljes hó-
naptól jár az időarányos hozzájárulás.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 

3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. 

B) I. ), 2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 

1.2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2080/1.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 3. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
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/a) Alap-hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [299936] 335 000 forint/körjegyzőség/hónap” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módosítani 
szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2081/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/1. 
(1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1398. 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.   
 
 
2080/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont a) pont fajla-
gos összeg módosítását javasolja:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/a) Alap-hozzájárulás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [299936] 333 600 forint/körjegyzőség/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 
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jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2081/1.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont ba) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
 
/ba) a két községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek együttes lakosság-
száma eléri vagy meghaladja az 1000 főt,/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [243100] 281 700 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2080/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2082/1. (1398. 

sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1398. 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.   
 
 
2081/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont ba) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
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/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] 282 035 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2082/1.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bb) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
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/bb) a három vagy négy községből álló körjegyzőséget, ha a körjegyzőséghez tartozó községek 
együttes lakosságszáma nem éri el az 1000 főt,/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [194000] 219 000 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2080/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/1. (1398. 

sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2083/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1398. 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.   
 
 
2082/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bb) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/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] 219 359 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 
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jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2083/1.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bc) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
 
/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: [390000] 438 000 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2080/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/1. (1398. 

sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2084/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1398. 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.   
 
 
2083/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bc) al-
pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 



- 290 - 

 
/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] 438 720 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2084/1.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bd) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
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/3. Körjegyzőség működésével kapcsolatos feladatok/ 
 
/b) Ösztönző hozzájárulás/ 
 
/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] 156 500 forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2080/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/1. (1398. 

sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/1. (1398. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1398. 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.   
 
 
2084/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 3. pont b) pont bd) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/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] 156 680  forint/hónap”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 
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sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2092/1.  Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/11700/68. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 7. pont fajlagos 
összeg módosítását javasolja:     
 
/7. Üdülőhelyi feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [1,5] 2,1 forint/idegenforgalmi adóforint 
 
A hozzájárulás az üdülővendégek tartózkodási ideje alapján beszedett idegenforgalmi adó minden 
forintjához 1,5 forint. Késedelmi pótlék, bírság, illetve üdülőépület utáni idegenforgalmi adó alap-
ján nem igényelhető a hozzájárulás.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben az igénybevétel feltételeit is pontosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2230/1. (1527. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1527. 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 támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2104/1.  Farkas Imre, Tatai-Tóth András és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/658. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2100., 2101., 
2103., 2104., 2106., 2109., 2113., 2212., 2213., 2214. és 2215. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 12. pont a) pont módosítását javasolják:     
 
„12. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások szervezetei 
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a) Nappali szociális központ, gondozási központ 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 500 000 forint/központ 
 
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 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 kapcsolódó normatív hozzájárulások 
igénybevételére is az ott meghatározott feltételek szerint. 
A hozzájárulásra az a települési önkormányzat is jogosult, amely 2004. december 31-én gondozási 
központot működtet és azt változatlan formában tovább működteti.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1400. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2110/1.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 13. pont egyéb szabályok módosítását java-
solják:     
 
/13. Gyermekvédelmi szakellátás/ 
 
„Az a)-e) pontokra vonatkozó egyéb szabályok: 
Amennyiben az a) vagy b), vagy c) vagy d) pont szerinti ellátásban részesülő gyermek bölcsődei, 
óvodai ellátást/nevelést, általános iskolai, középiskolai, szakiskolai oktatást, kollégiumi, externátusi 
nevelést, ellátást, szervezett intézményi étkeztetést, általános iskolai napközi ellátást vesz igénybe, 
akkor az intézményt fenntartó önkormányzat jogosult a feladathoz kapcsolódó e melléklet és az e 
törvény 8. számú melléklete szerinti normatív hozzájárulások és kiegészítő támogatások igénybevé-
telére is, az ott meghatározott feltételek szerint. 
Ha nem a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot fenntartó önkormányzat biztosítja az a), b), c), d) 
pont szerinti szakellátásokat, akkor azokat a feladatot ellátó önkormányzat számára megtéríti, leg-
alább a kapcsolódó normatív hozzájárulás összegének megfelelő szintig. 
Ha az otthont nyújtó, a különleges ellátásban vagy a speciális gyermekotthoni ellátásban részesülő 
gyermek más önkormányzat által fenntartott intézményben szervezett intézményi étkeztetésben ré-
szesül, az étkeztetésért a Gyvt. 146. §-ának (2) bekezdése szerint kell térítési díjat fizetni. 
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Gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek után a 14., 16. [és a 26. d)] jogcímen külön 
normatív hozzájárulás nem igényelhető. A 14., 16. [és a 26. d)] jogcím szerinti intézményekben el-
helyezett, gyermekvédelmi gondoskodás alatt álló gyermekek után az a) pont szerinti normatív hoz-
zájárulás vehető igénybe. 
A gyermekvédelmi szakellátás normatív hozzájárulása tartalmazza a 25. ab), ac), bb) pontokban 
meghatározott juttatásokhoz való hozzájárulást is. 
Az a), b), c), d) pont szerinti hozzájárulásokat nem vehetik igénybe a területi gyermekvédelmi szak-
szolgálatokat fenntartó önkormányzatok a központi költségvetési szerv által fenntartott intézmé-
nyekben (javítóintézetben, gyermekotthonban, szociális intézményben, büntetés-végrehajtási inté-
zetben, stb.) és a központi költségvetés által finanszírozott humánszolgáltatás keretében ellátottak 
után.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 259/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) igény ), 2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bd) igény ), 2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2110/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 14. pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [760000] 767 500 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) 

igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2110/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 14. pont fajlagos összeg módosítását 
javasolják:     
 
/14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [760000] 767 500 forint/ellátott”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 

19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. 

b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) 

igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2114/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Géczi József Alajos és 
Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 19. pont módosítását javasolják:     
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„19. Óvodai nevelés 
 
a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [180000]198 000 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. A hozzájá-
rulás egy tizenketted része illeti meg a fenntartót minden teljes hónapos ellátás után, amelyben a 
harmadik életévét október l-jét követően betöltött gyermek részesül. 
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) pont szerinti hozzájáru-
lások igényelhetők, az ott meghatározott feltételek szerint. 
 
b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [18 000] 10 000 forint/gyermek 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) 
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 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.] a következők szerint: a fajlagos 
összeg és a gyermeklétszám szorzatának annyi százaléka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány 
százaléka az előírt képesítéssel rendelkező óvodapedagógusok ténylegesen munkában eltöltött 
munkaideje az intézményben előírt munkaidőnek a költségvetési év utolsó négy hónapjában. 
 
[AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK  
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 198000 forint/gyermek] 
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Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatokat és a 4. sz. mellékletet 
is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2128/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ), 2136/1. (1461. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ), 2146/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/3. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2209/1. (1461. sz. jav. - 

3.mell. kieg. 1. r) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1461. 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 támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2114/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont módosítását javasolják:     
 
„19. Óvodai nevelés 
 
[a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS] 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [180000] 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. 
 
[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 javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1612. 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.   
 
 
2116/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont fajla-
gos összeg módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [180000] 198 000 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 



- 299 - 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2119/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2117/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 19. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [180000] 198 000 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) 

igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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, 
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2117/2.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont fajlagos összeg 
módosítását javasolják:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [180000] 198 000 forint/gyermek”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) 

igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2119/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont mó-
dosítását javasolja:     
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/19. Óvodai nevelés/ 
 
„b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [18000] 10000 forint/gyermek 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) 
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 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 átlaglétszám-
nak 
[– 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.] 
 
– a 2005/2006. nevelési évben induló első nevelési évben a 65 %-át, 
– a 2005/2006. nevelési évet megelőző nevelési években indított óvodai csoportokban (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 kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma - nevelési 
évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tör-
vény (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 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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
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2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2119/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 19. pont b) pont módosítását javasolja:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
„b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [18000] 10 000 forint/gyermek 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) 
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 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 átlaglétszám-
nak 
[– 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] a 2005/2006. nevelési évben 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 kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma - nevelési 
évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tör-
vény (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. 
 
AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK  
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 198000 forint/gyermek]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 
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a) fajl. ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 

21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 

1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. 

), 2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2119/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont módosítását java-
solják:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
„b) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [18000] 10 000 forint/gyermek 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. nevelési évtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) 
igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 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 átlaglétszám-
nak 
[– a 2004/2005. nevelési évben az 50%-át,] 
– a 2005/2006. nevelési évben[, az akkor indított első óvodai nevelési évben a 75%-át,] induló 
első nevelési évben a 65 %-át, 
- a 2005/2006. nevelési évet megelőző nevelési években indított óvodai csoportokban (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 kiegészítő normatív hozzájárulás, ha ezeknek a csoportoknak az átlaglétszáma - nevelési 
évektől függetlenül - eléri a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. tör-
vény (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. 
 
AZ a) ÉS b) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK  
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 198000 forint/gyermek]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 

21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 

1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. 

), 2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2119/4.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 
263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 
302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 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 
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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 létszám[ot] 50 %-át 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 2130/4. (1353. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), 2138/4. 
(1353. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1353. 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.   
 
 
2119/5.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont b) pont igénybevétel feltételei mó-
dosítását javasolják:     
 
/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. 
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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 kiegészítő hoz-
zájárulás a 24., a 25. és 26. a)[-c)] pont szerinti jogcímeken.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 259/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 

13. egyéb ), 2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 24. b) 

bd) igény ), 2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2128/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Géczi József Alajos és 
Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 20. pont a) pont módosítását javasolják:     
 
„20. Iskolai oktatás 
 
a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon 
 
aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [184000] 202 400 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 a 2005/2006. tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [18400] 10 000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. évfolyamon oktatásban részt vevő ta-
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nulók létszáma után igényelheti[, amelyekben az osztályok átlaglétszáma intézményi szinten el-
éri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti osztály átlaglét-
számnak 
– 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 ] a következők szerint: a fajlagos összeg és a tanu-
lók létszáma szorzatának annyi százaléka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány százaléka az el-
látott feladatra előírt képesítéssel rendelkező pedagógusok ténylegesen megtartott tanítási óraszáma 
a KT-ben az intézmény számára előírt összes óraszámnak a költségvetési év utolsó négy hónapjá-
ban.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2114/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 19. ), 2136/1. (1461. sz. 

jav. - 3.mell. 20. b) ), 2146/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/3. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2209/1. (1461. sz. jav. - 

3.mell. kieg. 1. r) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1461. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2128/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
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2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont módosítását java-
solják:     
 
„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.  
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 javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1615. 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.   
 
 
2129/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont aa) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
 
/aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [184000] 202 400 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 

1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 

20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 
1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 
1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. 

b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 
2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. 

), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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2129/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 20. pont a) pont aa) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
/aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [184000] 202 400 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) 

fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény 

), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2129/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont aa) alpont fajlagos 
összeg módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
/aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [184000] 202 400 forint/tanuló”    



- 311 - 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) 

fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény 

), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2130/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) 
alpont módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
„ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [18400] 10 000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. évfolyamon oktatásban részt vevő ta-
nulók 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 1. évfolyamon a 75%-át, a 2-4. évfolyamokon 
együttesen az 50%-át.] 
 
– a 2005/2006. tanévben induló 1. évfolyamon a 65 %-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (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 a[z] gyógypedagógiai nevelésben, ok-
tatásban résztvevő [érintett] tanuló(k) után – beleértve a visszahelyezett tanulókat is - a 21. ab) 
pont alatti hozzájárulások igényelhetők az ott meghatározott feltételek szerint.  



- 312 - 

 
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 kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 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. 
 
AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 202400 forint/tanuló]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2137/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2130/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 20. pont a) pont ab) alpont módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
 
„ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől 
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FAJLAGOS ÖSSZEGE: [18 400]10 000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. évfolyamon oktatásban részt vevő ta-
nulók 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 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 a[z érintett] gyógypedagógiai neve-
lésben, oktatásban résztvevő 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 kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül - , 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. 
AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 202400 forint/tanuló ] „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) 

igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2130/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
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bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) alpont módosí-
tását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
 
„ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [18400]10 000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 1-4. évfolyamon oktatásban részt vevő ta-
nulók 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 1. évfolyamon a 75%-át, ] induló 1. évfolyamon a 65 
%-át, 
- a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben indított osztályokban (a 2-4. évfolyamokon) együtte-
sen 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 a[z érintett] gyógypedagógiai neve-
lésben, oktatásban résztvevő 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 kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül - , 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. 
AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: 202400 forint/tanuló ] „    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) 

ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) 

igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2130/4.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 
263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 
302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasol-
ja:     
 
/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 létszám[ot] 50 %-át a 2004/2005. illetve 2005/2006. taní-
tási 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.]”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2119/4. (1353. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2138/4. 
(1353. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1353. 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.   
 
 
2136/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Géczi József Alajos és 
Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 20. pont b) pont módosítását javasolják:     
 
„b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon 
 
ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [193000] 212 300 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 a 2005/2006. tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [19300] 10 000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. évfolyamon – a ba) pont szerint figye-
lembe vehető - oktatásban részt vevő tanulók létszáma után igényelheti[, amelyekben az osztályok 
átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszám-
határok cím alatti osztály átlaglétszámnak 
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– 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 következők szerint: a fajlagos összeg és a tanulók létszáma szorza-
tának annyi százaléka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány százaléka az ellátott feladathoz elő-
írt képesítéssel rendelkező pedagógusok ténylegesen megtartott tanítási óraszáma a KT-ben az in-
tézmény számára előírt összes óraszámnak a költségvetési év utolsó négy hónapjában. 
 
Az így meghatározott kiegészítő 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 meg-
alapozó pedagógiai szakasz, valamint a művészeti szakképesítés megszerzésére felkészítő pedagó-
giai 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 2114/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 19. ), 2128/1. (1461. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ), 2146/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/3. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2209/1. (1461. sz. jav. - 

3.mell. kieg. 1. r) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1461. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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2136/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont módosítását java-
solják:     
 
„b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon 
 
[ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS] 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [193000] 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 
 
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 ok-
tatás esetén a 7. évfolyamon a 75%-át, a 6-8. évfolyamokon együttesen a hat évfolyamos gim-
názium 8. évfolyamán az 50%-át. 
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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 javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1622. 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.   
 
 
2137/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont ba) 
alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
/ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [193000] 212 300 forint/tanuló”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 

1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 

20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 
1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 
1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. 

b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2130/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) ab) ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 
2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. 

), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 

8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2137/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 20. pont b) pont ba) alpont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
/ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [193000] 212 300 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény 

), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2137/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont ba) alpont fajla-
gos összeg módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
/ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: [193000] 212 300 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény 

), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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2138/1.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) alpont módo-
sítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
„bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [19300] 10 000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. évfolyamon – a ba) pont szerint figye-
lembe 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] induló 5., hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfo-
lyamon a 65 %-át, 
a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben indított osztályokban[ indított 5. évfolyamon, hat évfo-
lyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 75%-át,] (a 6-8. évfolyamokon[ együtte-
sen a], hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyam[án]on) 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 a[z érintett] gyógypedagógiai neve-
lésben, oktatásban résztvevő 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 kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 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, 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-
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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 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) 

igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2138/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) 
alpont módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
„bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [19300] 10 000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. évfolyamon – a ba) pont szerint figye-
lembe 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.] 
 



- 324 - 

– a 2005/2006. tanévben induló 5., hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 65 
%-át, 
– a 2005/2006. tanévet megelőző tanévekben években indított osztályokban (a 6-8. évfolyamokon, 
hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon) 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 a[z] gyógypedagógiai nevelésben, ok-
tatásban résztvevő [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 kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 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, 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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2148/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 
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jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2138/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 20. pont b) pont bb) alpont módosítását javasolja:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
„bb) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [19300] 10 000 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a 2005/2006. tanévtől (a költségvetési év utolsó négy hónapjára) a helyi 
önkormányzat az általa fenntartott azon intézményekben 5-8. évfolyamon – a ba) pont szerint figye-
lembe 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]a 75%-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 a[z érintett]  gyógypedagógiai neve-
lésben, oktatásban résztvevő 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  kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 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, 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-



- 326 - 

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 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) 

igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2138/4.  Dr. Hargitai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 
263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 
302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont bb) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasol-
ja:     
 
/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 
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, 
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– 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 létszám[ot]  50 %-át a 2004/2005. illetve 2005/2006. ta-
nítási 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 2119/4. (1353. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2130/4. 
(1353. sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1353. 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.   
 
 
2143/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
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2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) pont módosítását java-
solják:     
 
„c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [259000] 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-
tekben, valamint a pedagógiai programban előírt szakmai követelmények szerinti neveléshez, okta-
táshoz.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1607. 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.   
 
 
2146/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Géczi József Alajos és 
Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 21. pont a) pont módosítását javasolják:     
 
„a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában 
 
aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [422 000] 462 200 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola 1-8., a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán az illetékes 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógi-
ai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a 
hozzájárulás, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a 
fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott csoportban, osztályban, a többi gyermektől, tanu-
lótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást. 
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A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos általános iskolai tanuló után abban az esetben is, ha ta-
nulmányi kötelezettségét a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanu-
lóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést 
biztosít, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító beteg-
ségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-a (1) bekezdésében 
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy ré-
szére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
 
A hozzájárulás 70%-a igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó 
azon tanuló után, akinek az esetében az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a képzési köte-
lezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a további-
akban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az 
áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a tanuló a 2004/2005. tanévet, illet-
ve a 2005/2006. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2005/2006. tanévet a kötelező felvételt biztosító 
vagy a választott általános iskolában kezdte meg, és az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter 
által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos 
figyelemmel kísérését rendelte el a szakértői és rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számí-
tott második tanév végéig igényelhető. 
 
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül csak a 24. a) és c)-e), va-
lamint a 25-26. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltéte-
lekkel. 
 
ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [42200] 10 000 forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől (a költségve-
tési év utolsó négy hónapjára) az általa fenntartott azon intézményekben óvodai gyógypedagógiai 
nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gim-
názium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók létszáma után 
igényelheti[, amelyekben az óvodai csoportok, iskolai osztályok – az aa) pont alapján visszahe-
lyezett tanulók kivételével - a Közokt. tv. 3. számú melléklete II. rész 3. pontja szerint számí-
tott átlaglétszáma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú mellékletében fog-
lalt 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 
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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 ]a következők szerint: a fajlagos összeg 
és a tanulók létszáma szorzatának annyi százaléka illeti meg a helyi önkormányzatot, ahány száza-
léka az ellátott feladathoz előírt képesítéssel rendelkező pedagógusok ténylegesen megtartott tanítá-
si óraszáma a KT-ben az intézmény számára előírt összes óraszámnak a költségvetési év utolsó 
négy hónapjában.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2114/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 19. ), 2128/1. (1461. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ), 2136/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ), 2155/3. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2209/1. (1461. sz. jav. - 

3.mell. kieg. 1. r) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1461. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2146/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 21. pont a) pont módosítását javasolja:     
 
„a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában 
 
aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [422000] 462 200 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola 1-8., a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán az illetékes 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógi-
ai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a 
hozzájárulás, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a 
fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott csoportban, osztályban, a többi gyermektől, tanu-
lótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást. 
 
A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos általános iskolai tanuló után abban az esetben is, ha ta-
nulmányi kötelezettségét a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanu-
lóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést 
biztosít, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító beteg-
ségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-a (1) bekezdésében 
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meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy ré-
szére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
 
A hozzájárulás 70%-a igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó 
azon tanuló után, akinek az esetében az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a képzési köte-
lezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a további-
akban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az 
áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a tanuló a 2004/2005. tanévet, illet-
ve a 2005/2006. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2005/2006. tanévet a kötelező felvételt biztosító 
vagy a választott általános iskolában kezdte meg, és az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter 
által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos 
figyelemmel kísérését rendelte el a szakértői és rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számí-
tott második tanév végéig igényelhető. 
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül csak a 24. a) és c)-e), va-
lamint a 25-26. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltéte-
lekkel. 
 
ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [42200] 10 000 forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől (a költségve-
tési év utolsó négy hónapjára) az általa fenntartott azon intézményekben óvodai gyógypedagógiai 
nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gim-
názium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók 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 szerint számított átlaglét-
száma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osz-
tály 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 - tanulók[at] után a hozzájárulás 70 %-a jár. [a]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, - nevelési évektől, évfolyamoktól függetlenül -  eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése 
szerinti létszámot[ a 2004/2005., illetve a 2005/2006. tanítási évben is].  
 
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 kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek 



- 332 - 

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 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 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) 

), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2146/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont módosítását java-
solják:     
 
„a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában 
 
aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [422000] 462 200 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola 1-8., a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán az illetékes 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógi-
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ai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a 
hozzájárulás, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a 
fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott csoportban, osztályban, a többi gyermektől, tanu-
lótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást. 
 
A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos általános iskolai tanuló után abban az esetben is, ha ta-
nulmányi kötelezettségét a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanu-
lóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést 
biztosít, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító beteg-
ségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-a (1) bekezdésében 
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy ré-
szére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
 
A hozzájárulás 70%-a igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó 
azon tanuló után, akinek az esetében az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a képzési köte-
lezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a további-
akban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az 
áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a tanuló a 2004/2005. tanévet, illet-
ve a 2005/2006. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2005/2006. tanévet a kötelező felvételt biztosító 
vagy a választott általános iskolában kezdte meg, és az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter 
által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos 
figyelemmel kísérését rendelte el a szakértői és rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számí-
tott második tanév végéig igényelhető. 
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül csak a 24. a) és c)-e), va-
lamint a 25-26. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltéte-
lekkel. 
 
ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [42200] 10 000 forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől (a költségve-
tési év utolsó négy hónapjára) az általa fenntartott azon intézményekben óvodai gyógypedagógiai 
nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gim-
názium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók 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 szerint számított átlaglét-
száma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osz-
tály 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] 65%-át, 
- a második és harmadik nevelési évben, illetve 2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen hat évfolya-
mos gimnáziumi oktatás esetén a 8. évfolyamon az 50%-át. 
 
Az aa) pont alatti – visszahelyezett - tanulók[at] után a hozzájárulás 70 %-a jár. [a]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. 
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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, - nevelési évektől, évfolyamoktól függetlenül -  eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése 
szerinti létszámot[ a 2004/2005., illetve a 2005/2006. tanítási évben is].  
 
Az átlaglétszám számításnál figyelmen kívül kell hagyni a nemzeti, etnikai kisebbségek nevelésére, 
oktatására szervezett osztályok létszámát. Az így figyelmen kívül ha ott létszám után abban az eset-
ben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, 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 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 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) 

), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2146/4.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
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2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont módosítását java-
solják:     
 
„a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában 
 
21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás 
 
a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában 
 
[aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS] 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [422000] 497 300 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola 1-8., a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán az illetékes 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógi-
ai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a 
hozzájárulás, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a 
fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott csoportban, osztályban, a többi gyermektől, tanu-
lótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást. 
A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos általános iskolai tanuló után abban az esetben is, ha ta-
nulmányi kötelezettségét a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanu-
lóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést 
biztosít, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító beteg-
ségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-a (1) bekezdésében 
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy ré-
szére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
A hozzájárulás 70%-a igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó 
azon tanuló után, akinek az esetében az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a képzési köte-
lezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a további-
akban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az 
áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a tanuló a 2004/2005. tanévet, illet-
ve a 2005/2006. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2005/2006. tanévet a kötelező felvételt biztosító 
vagy a választott általános iskolában kezdte meg, és az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter 
által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos 
figyelemmel kísérését rendelte el a szakértői és rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számí-
tott második tanév végéig igényelhető. 
 
[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, 
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– 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 javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1608. 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.   
 
 
2148/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont aa) 
alpont módosítását javasolja:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
 
„aa) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [422000] 462 200 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, az általános iskola 1-8., a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., és a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán az illetékes 
szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján gyógypedagógiai (konduktív pedagógi-
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ai) nevelésben, oktatásban részt vevő gyermek, tanuló után veheti igénybe. Függetlenül attól jár ez a 
hozzájárulás, hogy az érintett gyermeknek, tanulónak a többi gyermekkel, tanulóval együtt vagy a 
fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott csoportban, osztályban, a többi gyermektől, tanu-
lótól elkülönítve biztosítják a nevelést, oktatást. 
A hozzájárulás igénybe vehető a fogyatékos általános iskolai tanuló után abban az esetben is, ha ta-
nulmányi kötelezettségét a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján magántanu-
lóként teljesíti, feltéve, hogy részére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést 
biztosít, továbbá, ha a nem fogyatékos tanuló - a magasabb összegű családi pótlékra jogosító beteg-
ségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESzCsM rendelet 1. §-a (1) bekezdésében 
meghatározott - orvosi igazolás alapján tanulmányait magántanulóként folytatja, feltéve, hogy ré-
szére az iskola legalább heti nyolc tanítási óra egyéni felkészítést biztosít. 
A hozzájárulás 70%-a igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott általános iskolába járó 
azon tanuló után, akinek az esetében az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság a képzési köte-
lezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet (a további-
akban: 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet) 17. §-ának (3) bekezdése alapján megállapította, hogy az 
áthelyezés indokoltsága (a sajátos nevelési igény) megszűnt, és a tanuló a 2004/2005. tanévet, illet-
ve a 2005/2006. tanévtől visszahelyezett tanuló a 2005/2006. tanévet a kötelező felvételt biztosító 
vagy a választott általános iskolában kezdte meg, és az áthelyezés (tan)évében az oktatási miniszter 
által kiadott pedagógiai rendszer szerint szervezik meg az oktatását, továbbá, ha a tanuló folyamatos 
figyelemmel kísérését rendelte el a szakértői és rehabilitációs bizottság a 14/1994. (VI. 24.) MKM 
rendelet 13. §-ának (5)-(7) bekezdése alapján. A hozzájárulás kizárólag a visszahelyezéstől számí-
tott második tanév végéig igényelhető. 
E hozzájárulás mellett a közoktatási célú normatív hozzájárulások közül csak a 24. a) és c)-e), va-
lamint a 25-26. pontban meghatározott hozzájárulások igényelhetők, az ott meghatározott feltéte-
lekkel.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2151/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2151/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont a) pont ab) 
alpont módosítását javasolja:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/a) Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) ellátás az óvodában és az általános iskolában/ 
 
„ab) KIEGÉSZÍTŐ HOZZÁJÁRULÁS a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől 
 
FAJLAGOS ÖSSZEGE: [42200] 10000 forint/gyermek, tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a 2005/2006. nevelési évtől, tanévtől (a költségve-
tési év utolsó négy hónapjára) az általa fenntartott azon intézményekben óvodai gyógypedagógiai 
nevelésben, és az általános iskola 1-8., a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8., a hat évfolyamos gim-
názium 7-8. évfolyamán gyógypedagógiai oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók 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 szerint számított átlaglét-
száma intézményi szinten eléri legalább a Közokt. tv. 3. számú mellékletében foglalt csoport, osz-
tály 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.] 
 
- 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 65%-át, 
- a második és harmadik nevelési évben, illetve a 2-4. és 6-8. évfolyamokon együttesen, hat évfo-
lyamos gimnáziumi 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 , - nevelési évektől, évfolyamoktól függetlenül eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése 
szerinti létszámot[ a 2004/2005., illetve a 2005/2006. tanítási évben is]. 
 
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 
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esetben igényelhető e kiegészítő normatív hozzájárulás - évfolyamoktól függetlenül -, ha ezeknek 
az osztályoknak az átlaglétszáma eléri a Nek. tv. 43. §-ának (4) bekezdése szerinti létszámot. 
  
[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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2154/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - 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 javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1609. 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.   
 
 
2154/2.  A Költségvetési 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-
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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 
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fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2158/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2155/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 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-
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. 
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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 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2155/2.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont b) pont igénybevétel fel-
tételei módosítását javasolják:     
 
/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. 
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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-
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 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2155/3.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Géczi József Alajos és 
Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 21. pont b) pont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/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-
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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-
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 2114/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 19. ), 2128/1. (1461. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ), 2136/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ), 2146/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2209/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 

kieg. 1. r) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1461. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2156/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont c) pont fajlagos összeg 
módosítását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
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/c) Korai fejlesztés, gondozás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [240000] 280 000  forint/gyermek” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1606. 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.   
 
 
2158/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont fajla-
gos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 105 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/7. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2163/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1094. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2161. és 2167. pontjai) - 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 mód. indítvánnyal összefüggésben a fejezeti előirányzatot és a 4. sz. mellékletét is   
módosítani szükséges.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2163/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 85 500 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/1. (1500. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 2167/2. (1500. sz. jav. - 

3.mell. 22. b) fajl. ), 2287/2. (1500. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1500. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2163/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 85 500 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/2. (1504. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 2167/3. (1504. sz. jav. - 

3.mell. 22. b) fajl. ), 2287/3. (1504. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1504. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2163/4.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 22. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 105 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
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2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2163/5.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont fajlagos összeg 
módosítását javasolják:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [95000] 105 000 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2163/6.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - 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 javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2167/4. (1610. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1610. 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.   
 
 
2163/7.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
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„FAJLAGOS ÖSSZEG: [58000] 43 600 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2167/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1094. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2161. és 2167. pontjai) - 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 2163/1. (1487. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2167/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [58 000] 52 200 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/1. (1500. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 2163/2. (1500. sz. jav. - 

3.mell. 22. a) fajl. ), 2287/2. (1500. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1500. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2167/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont b) pont faj-
lagos összeg módosítását javasolja:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
„b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [58 000] 52 200 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/2. (1504. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 2163/3. (1504. sz. jav. - 

3.mell. 22. a) fajl. ), 2287/3. (1504. sz. jav. - 8.mell. I. 2. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1504. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2167/4.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - 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: [58 000] 76 200 forint/tanuló” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2163/6. (1610. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1610. 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.   
 
 
2167/5.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont módosítását javasolják:     
 
„23. Kollégiumok közoktatási feladatai 
 
a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [200000] 340 000 forint/tanuló 
 
aa) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban [a Közokt. tv. 53. §-
ának (7)-(9) bekezdése alapján] biztosított kollégiumi, externátusi nevelésben, [oktatásban] ellá-
tásban részesülő, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után veheti igénybe abban az eset-
ben, ha a tanuló a Közokt. tv. szerint szervezett iskolai rendszerű oktatásban vesz részt. Externátusi 
ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló részére férőhely hi-
ánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. 
Az externátusi nevelésben, ellátásban részesülők esetében az igénybevétel további feltétele, hogy a 
lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó vállalja. 
Nem igényelhető a hozzájárulás a - Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685 . § b) 
pontjában meghatározott - közeli hozzátartozóknál lakó tanuló esetén. 
A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi [neveléséhez, 
oktatásához] ellátásához nem ez, hanem a b) pont szerinti hozzájárulás igényelhető. 
ab) A hozzájárulás kétszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a kollégiumi neve-
lésben, oktatásban részesülő tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megál-
lapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja keretében 
szervezik meg a nevelést, oktatást. 
ac) A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a tanulók után, 
akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanu-
lók Arany János Kollégiumi Programja keretében az oktatási miniszter által kiadott oktatási prog-
ram alapján szervezik meg a nevelést, oktatást.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 259/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 

13. egyéb ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. b) fajl. ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 

24. b) bd) igény ), 2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2169/1.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - 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] 259 000 forint/tanuló” 
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Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1635. 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.   
 
 
2172/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) a T/11700/1095. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2199. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont 
ac) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„ac) A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a tanulók 
után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás [alapján] szerint - az öt évre 
szóló, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program[ja] első évének keretében - 
az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg a nevelést, oktatást.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2172/3. (1503. sz. jav. - 3.mell. 23. a) újad) ), 2202/1. 
(1503. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény cc) ), 2202/2. (1503. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény újcd) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1503. 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.   
 
 
2172/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
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279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont ac) alpont igény-
bevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„ac) A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a tanulók 
után, 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 a nevelést, oktatást, illetve azok után a tanulók után, akik a Közokt. 
tv. 27. § (8) bekezdése szerinti felzárkóztató oktatásban vesznek részt.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1589. 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.   
 
 
2172/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) a T/11700/1095. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2199. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont 
kiegészítését javasolja a következő új ad) alpont  felvételével:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
/FAJLAGOS ÖSSZEG: 200 000 forint/tanuló/ 
 
„ad) Először a 2005-2006. tanévtől a hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkor-
mányzat azok után a tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás 
szerint - az öt évre szóló Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program második és 
további éveinek keretében - az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik 
meg a nevelést, oktatást.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2172/1. (1503. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 2202/1. 
(1503. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény cc) ), 2202/2. (1503. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény újcd) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1503. 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.   
 
 
2173/1.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont b) pont fajlagos összeg módosítását 
javasolják:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/b) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelése, oktatása/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [500000] 740 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 259/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 

13. egyéb ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bd) igény ), 2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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2173/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 24. pont módosítását javasolja:     
 
„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 
 
a) Általános iskolai napközi foglalkozás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22500 forint/tanuló 
 
aa) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában, a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nap-
pali rendszerű oktatáshoz kapcsolódóan a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretek-
ben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók után veheti igénybe a 
Kiegészítő szabályok 1. [m)] l) pontja szerint. 
 
ab) A hozzájárulás negyven százalékkal növelt összegét veheti igénybe a helyi önkormányzat az ál-
tala fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamán a nevelési-oktatási intézmények működéséről 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 szabá-
lyok 1. [n)] m) pontja szerint. 
 
b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20000 forint/gyermek, tanuló 
 
ba) A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános isko-
lában 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 felkészítésben vesz részt. Az igényjogosultság számítása a Kiegé-
szítő szabályok 1. [o)]n) pontja szerint történik. 
 
bb) E kiegészítő hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai 
nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanköteles ta-
nuló után is, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartá-
si zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak, a nevelési tanácsadó szakvé-
leményében foglaltak alapján legfeljebb tizenöt fős óvodai csoportban, iskolai osztályban, az okta-
tási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint - 
legalább heti hat óra - foglalkoztatást biztosítanak. Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő sza-
bályok 1. [o)] n) pontja szerint történik.  
 
bc) A kiegészítő hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt 
vevő tanköteles tanuló után, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, ta-
nulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak a nevelési ta-
nácsadó 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 szervezték 
meg. A 2004/2005. nevelési évtől, tanítási évtől szervezett kis létszámú óvodai csoportok, iskolai 
osztályok létszáma után csak a ba) hozzájárulás vehető igénybe a Kiegészítő szabályok 1. [n)]m) 
pontja szerint. 
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bd) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat a nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meg-
határozott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a 2003/2004-es tan-
évtől az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben vesz részt integrációs felkészítés-
ben a Kiegészítő szabályok 1. [n)]m) pontja szerint. 
A ba)-bd) 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 gondo-
zás keretében nyújtott nevelésben oktatásban, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban részesül. 
 
be) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben, a tanévből 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, nap-
pali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után - ha részére az intézményben az oktatást folyama-
tosan biztosítják - a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár. A hozzájárulás igénybevételét megalapo-
zó tanulólétszámot a Kiegészítő szabályok 1. [p)]o) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani. E 
hozzájárulás mellett a feladatellátáshoz további, közoktatási jogcímű hozzájárulás nem igényelhető. 
A b) pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. 
 
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45000 forint/gyermek, tanuló 
 
ca) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a következő esetekben igényelheti: 
 
- Ha az általa fenntartott óvodában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek anyanyelvű 
és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a 
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM 
rendelet (a továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján szervezi 
meg, az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után. 
- Ha az általa fenntartott iskolában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű isko-
lai oktatásban részt vevő tanulók részére, a nyelvoktató iskolai nevelést-oktatást (ideértve a romani 
és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alap-
ján szervezi, az ebben a képzésben részt vevő tanulók létszáma után. 
- Ha az általa fenntartott iskolában a Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése alapján kiegészítő kisebb-
ségi oktatást szervez a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv sze-
rint, az ebben a képzésben részt vevő tanulók létszáma után. 
A kizárólag magyar nyelven a kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint folyó 
roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén, a részt vevő, 
gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel. 
- A hozzájárulás 50%-ára jogosult a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában olyan nem 
magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a törvényes képviselője a Ma-
gyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, és akinek oktatását, ne-
velését az oktatási intézmény - a Közokt. tv. 110. §-ának (8) bekezdése értelmében - központi peda-
gógiai program alapján szervezi meg. 
 
cb) A kiegészítő hozzájárulás 170%-át igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolá-
ban, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után a következő feltételek szerint: 
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- ha az oktatást nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási 
nyelvű oktatás) szervezi meg a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tan-
terv alapján, vagy 
- ha az oktatást két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg, azokon az évfolyam-
okon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási nyelvű 
iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy 
- ha a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült helyi 
pedagógiai program, illetve a helyi tanterv szerint nyelvi előkészítő évfolyamot szervez, az előké-
szítő évfolyamon tanulók létszáma után. 
A c) pont szerinti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehe-
tők igénybe. 
A hozzájárulás igénylésének további, együttes feltételeit a Kiegészítő szabályok 1. [s)] p) pontja tar-
talmazza. 
 
d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. aa), ba), c)-d) és 21. aa), és b) pont-
jaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek 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 egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz. 
 
e) Hozzájárulás a középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszervezett 
érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10000 forint/vizsga 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához. Az igényjogosultság alapja a 
2005. májusi-júniusi időpontban középszintű érettségi, szakmai vizsgát és a 2005. szeptemberi-
októberi javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók becsült létszáma.  
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, szakmai 
vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján történik a Kiegészítő szabályok 1.[ t)]q) pont-
jában foglaltak figyelembevételével.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. 

e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2173/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont módosítását javasolják:     
 
„24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz 
 
a) Általános iskolai napközi foglalkozás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 22500 forint/tanuló 
 
aa) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában, a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nap-
pali rendszerű oktatáshoz kapcsolódóan a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretek-
ben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók után veheti igénybe a 
Kiegészítő szabályok 1. [m)] l) pontja szerint. 
ab) A hozzájárulás negyven százalékkal növelt összegét veheti igénybe a helyi önkormányzat az ál-
tala fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamán a nevelési-oktatási intézmények működéséről 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 szabá-
lyok 1. [n)] m) pontja szerint. 
 
b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20000 forint/gyermek, tanuló 
 
ba) A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános isko-
lában 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 felkészítésben vesz részt. Az igényjogosultság számítása a Kiegé-
szítő szabályok 1. [o)]n) pontja szerint történik. 
bb) E kiegészítő hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai 
nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanköteles ta-
nuló után is, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartá-
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si zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak, a nevelési tanácsadó szakvé-
leményében foglaltak alapján legfeljebb tizenöt fős óvodai csoportban, iskolai osztályban, az okta-
tási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint - 
legalább heti hat óra - foglalkoztatást biztosítanak. Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő sza-
bályok 1. [o)] n) pontja szerint történik.  
bc) A kiegészítő hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt 
vevő tanköteles tanuló után, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, ta-
nulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak a nevelési ta-
nácsadó 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 szervezték 
meg. A 2004/2005. nevelési évtől, tanítási évtől szervezett kis létszámú óvodai csoportok, iskolai 
osztályok létszáma után csak a ba) hozzájárulás vehető igénybe a Kiegészítő szabályok 1. [n)]m) 
pontja szerint. 
bd) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat a nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meg-
határozott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a 2003/2004-es tan-
évtől az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben vesz részt integrációs felkészítés-
ben a Kiegészítő szabályok 1. [n)]m) pontja szerint. 
A ba)-bd) 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 gondo-
zás keretében nyújtott nevelésben oktatásban, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban részesül. 
be) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben, a tanévből 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, nap-
pali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után - ha részére az intézményben az oktatást folyama-
tosan biztosítják - a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár. A hozzájárulás igénybevételét megalapo-
zó tanulólétszámot a Kiegészítő szabályok 1. [p)]o) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani. E 
hozzájárulás mellett a feladatellátáshoz további, közoktatási jogcímű hozzájárulás nem igényelhető. 
A b) pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe. 
 
c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 45000 forint/gyermek, tanuló 
 
ca) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a következő esetekben igényelheti: 
- Ha az általa fenntartott óvodában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó gyermekek anyanyelvű 
és kétnyelvű óvodai nevelését a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a 
Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 32/1997. (XI. 5.) MKM 
rendelet (a továbbiakban: kisebbségi oktatás irányelve) szerinti nevelési program alapján szervezi 
meg, az óvodai nevelésben részt vevő gyermekek létszáma után. 
- Ha az általa fenntartott iskolában a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozó, nappali rendszerű isko-
lai oktatásban részt vevő tanulók részére, a nyelvoktató iskolai nevelést-oktatást (ideértve a romani 
és a beás nyelveket is) a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv alap-
ján szervezi, az ebben a képzésben részt vevő tanulók létszáma után. 
- Ha az általa fenntartott iskolában a Közokt. tv. 86. §-ának (5) bekezdése alapján kiegészítő kisebb-
ségi oktatást szervez a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tanterv sze-
rint, az ebben a képzésben részt vevő tanulók létszáma után. 
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A kizárólag magyar nyelven a kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint folyó 
roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén, a részt vevő, 
gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel. 
- A hozzájárulás 50%-ára jogosult a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában olyan nem 
magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a törvényes képviselője a Ma-
gyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen tartózkodik, és akinek oktatását, ne-
velését az oktatási intézmény - a Közokt. tv. 110. §-ának (8) bekezdése értelmében - központi peda-
gógiai program alapján szervezi meg. 
cb) A kiegészítő hozzájárulás 170%-át igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolá-
ban, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók után a következő feltételek szerint: 
- ha az oktatást nemzetiségi nyelven vagy nemzetiségi és magyar nyelven (nemzetiségi két tanítási 
nyelvű oktatás) szervezi meg a kisebbségi oktatás irányelve figyelembevételével készült helyi tan-
terv alapján, vagy 
- ha az oktatást két tanítási nyelven (két tanítási nyelvű oktatás) szervezi meg, azokon az évfolyam-
okon, amelyeken a helyi tanterv alkalmazása kötelező, illetve választható, ott a két tanítási nyelvű 
iskolai oktatás irányelve szerint készült helyi tanterv alkalmazásával, vagy 
- ha a Közokt. tv. 28. §-ának (4) bekezdése, illetve a 29. §-ának (2) bekezdése alapján készült helyi 
pedagógiai program, illetve a helyi tanterv szerint nyelvi előkészítő évfolyamot szervez, az előké-
szítő évfolyamon tanulók létszáma után. 
A c) pont szerinti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehe-
tők igénybe. 
A hozzájárulás igénylésének további, együttes feltételeit a Kiegészítő szabályok 1. [s)] p) pontja tar-
talmazza. 
 
d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 300 forint/tanuló 
 
A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. aa), ba), c)-d) és 21. aa), és b) pont-
jaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek 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 egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz. 
 
e) Hozzájárulás a középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszervezett 
érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításához 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10000 forint/vizsga 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához. Az igényjogosultság alapja a 
2005. májusi-júniusi időpontban középszintű érettségi, szakmai vizsgát és a 2005. szeptemberi-
októberi javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók becsült létszáma.  
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, szakmai 
vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján történik a Kiegészítő szabályok 1.[ t)]q) pont-
jában foglaltak figyelembevételével.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. 

e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2175/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - 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] 30 000 forint/tanuló” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1611. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2175/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) pont aa) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„aa) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános iskolában, a 
nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamán, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamán nap-
pali rendszerű oktatáshoz kapcsolódóan a Közokt. tv. 53. §-ának (4) bekezdése szerinti időkeretek-
ben szervezett napközis vagy tanulószobai foglalkozáson részt vevő tanulók után veheti igénybe a 
Kiegészítő szabályok 1. [m)] l) pontja szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2176/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont a) pont ab) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
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/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/a) Általános iskolai napközi foglalkozás/ 
 
„ab) A hozzájárulás negyven százalékkal növelt összegét veheti igénybe a helyi önkormányzat az 
általa fenntartott általános iskola 1-4. évfolyamán a nevelési-oktatási intézmények működéséről 
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)] m) pontja szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2176/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
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2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont módosítását java-
solják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
„b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20000 forint/gyermek, tanuló 
 
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. 
 
bb)] E kiegészítő hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai 
nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanköteles ta-
nuló után is, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartá-
si zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak, a nevelési tanácsadó szakvé-
leményében foglaltak alapján legfeljebb tizenöt fős óvodai csoportban, iskolai osztályban, az okta-
tási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint - 
legalább heti hat óra - foglalkoztatást biztosítanak. Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő sza-
bályok 1. o) pontja szerint történik. 
 
[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 
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. 
 
bc) A kiegészítő hozzájárulás két és félszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntar-
tott 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 ki-
adott program szerint képesség-kibontakoztató felkészítésben vesz részt. Az igényjogosultság szá-
mítása a Kiegészítő szabályok 1. o) pontja szerint történik. 
 
bd) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat a nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meg-
határozott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a 2003/2004-es tan-
évtől az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben vesz részt integrációs felkészítés-
ben a Kiegészítő szabályok 1. n) pontja szerint. 
 
A ba)-bd) 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. [a]a), és b) pont alapján különleges gon-
dozás keretében nyújtott nevelésben oktatásban, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban részesül. 
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be) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben, a tanévből 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, nap-
pali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után - ha részére az intézményben az oktatást folyama-
tosan biztosítják - a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár. A hozzájárulás igénybevételét megalapo-
zó tanulólétszámot a Kiegészítő szabályok 1. p) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani. E 
hozzájárulás mellett a feladatellátáshoz további, közoktatási jogcímű hozzájárulás nem igényelhető. 
A b) pont alatti hozzájárulások egy gyermek, tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1586. 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.   
 
 
2178/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont ba) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„ba) A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott általános isko-
lában 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 felkészítésben vesz részt. Az igényjogosultság számítása a Kiegé-
szítő szabályok 1. [o)] n) pontja szerint történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
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(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2179/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1100. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2179. pontja) - a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 24. pont b) pont ba) alpont igénybevétel feltételei módosítását 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 óvodában, 
óvodai nevelésbe részt vevő gyermek, általános iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő 
tanuló után, ha a gyermek, 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.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2182/1. (1505. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1505., 1514. 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.   
 
 
2179/3.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József Alajos 
képviselők - kapcsolódva a T/11700/1100. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2179. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont 
ba) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
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/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„ba) A kiegészítő hozzájárulást igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott óvodában, 
óvodai nevelésben részt vevő gyermek, valamint az általános iskolában nappali rendszerű oktatás-
ban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában meghatáro-
zott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint képesség-kibontakoztató 
felkészítésben vesz részt.[ Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 1. o) pontja 
szerint történik.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1523. 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.   
 
 
2180/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont bb) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„bb) E kiegészítő hozzájárulás igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában óvodai 
nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanköteles ta-
nuló után is, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartá-
si zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak, a nevelési tanácsadó szakvé-
leményében foglaltak alapján legfeljebb tizenöt fős óvodai csoportban, iskolai osztályban, az okta-
tási miniszter által kiadott személyiségfejlesztő, tehetséggondozó, felzárkóztató program szerint - 
legalább heti hat óra - foglalkoztatást biztosítanak. Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő sza-
bályok 1. [o)] n) pontja szerint történik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 
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3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2181/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont bc) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„bc) A kiegészítő hozzájárulás kétszeresét igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
óvodában óvodai nevelésben részt vevő gyermek, az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt 
vevő tanköteles tanuló után, ha a gyermeket, tanulót a nevelési tanácsadó súlyos beilleszkedési, ta-
nulási, magatartási zavar miatt terápiás gondozásba vette, és a gyermeknek, tanulónak a nevelési ta-
nácsadó 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 szervezték 
meg. A 2004/2005. nevelési évtől, tanítási évtől szervezett kis létszámú óvodai csoportok, iskolai 
osztályok létszáma után csak a ba) hozzájárulás vehető igénybe a Kiegészítő szabályok 1. [n)] m) 
pontja szerint.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
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(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2181/2.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - 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) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat a nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meg-
határozott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a 2003/2004-es tan-
évtől az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben vesz részt integrációs felkészítés-
ben a Kiegészítő szabályok 1. n) pontja szerint. 
A ba)-bd) 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 gondo-
zás keretében nyújtott nevelésben oktatásban[, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban] részesül.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 259/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 

13. egyéb ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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2181/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont bd) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„bd) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat a nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meg-
határozott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a 2003/2004-es tan-
évtől az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben vesz részt integrációs felkészítés-
ben a Kiegészítő szabályok 1. [n)] m pontja szerint. 
A ba)-bd) 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 gondo-
zás keretében nyújtott nevelésben oktatásban, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban részesül.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2183/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2182/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1100. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2179. pontja) - a törvényjavaslat 3. 
számú melléklet 24. pont b) pont bd) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
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/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„bd) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat a nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/E. §-ában meg-
határozott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint a 2003/2004-es tan-
évtől az 1., 5., vagy 9. évfolyamtól kezdve felmenő rendszerben vesz részt integrációs felkészítés-
ben[ a Kiegészítő szabályok 1. n) pontja szerint]. 
A ba)-bd) 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 gondo-
zás keretében nyújtott nevelésben oktatásban, illetve a 26. c) pont szerinti ellátásban részesül.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2179/1. (1505. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1505., 1514. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2183/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont b) pont be) 
alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/b) Különleges helyzetben lévő gyermekek, tanulók támogatása/ 
 
„be) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosát igényelheti a helyi önkormányzat az általa fenntartott 
gyermekgyógyüdülőben, egészségügyi intézményben, rehabilitációs intézményben, a tanévből 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, nap-
pali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló után - ha részére az intézményben az oktatást folyama-
tosan biztosítják - a kiegészítő hozzájárulás ötszöröse jár. A hozzájárulás igénybevételét megalapo-
zó tanulólétszámot a Kiegészítő szabályok 1. [p)]o) pontjában foglaltak szerint kell megállapítani. E 
hozzájárulás mellett a feladatellátáshoz további, közoktatási jogcímű hozzájárulás nem igényelhe-
tő.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
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1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2184/3. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. 

jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2184/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1120. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 253. és 2184. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 24. pont c) pont ca) alpont lezáró szöveg módosítását javasolják:     
 
/ca) A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat a következő esetekben igényelheti:/ 
 
„A kizárólag magyar nyelven a kisebbségi óvodai nevelés és iskolai oktatás irányelve szerint folyó 
roma kisebbségi óvodai nevelés, nappali rendszerű iskolai nevelés-oktatás esetén, a részt vevő, 
gyermekek, tanulók számát az igényjogosultság számításánál el kell osztani 2-vel. 
 - A hozzájárulás 50%-ára jogosult a helyi önkormányzat az általa fenntartott iskolában olyan me-
nekült, menedékes,  nem magyar ajkú, nem magyar állampolgár tanköteles tanuló után, akinek a 
törvényes képviselője a Magyar Köztársaság területén munkavállalás céljából jogszerűen tartózko-
dik, és akinek oktatását, nevelését az oktatási intézmény - a Közokt. tv. 110. §-ának (8) bekezdése 
értelmében - központi pedagógiai program alapján szervezi meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1506., 1515. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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2184/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont c) pont 
igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/c) Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, valamint a roma kisebbségi oktatás/ 
 
„A c) pont szerinti kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen vehe-
tők igénybe. A hozzájárulás igénylésének további, együttes feltételeit a Kiegészítő szabályok 1. [s)] 
p) pontja tartalmazza.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2185/1.  Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/11700/1236. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 252., 2185. és 2211. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. 
pont kiegészítését javasolja a következő új d) pont  felvételével:     
 

/A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai/ 
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
„d) Önkormányzati nyelvi kurzus 
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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 251/1. (1372. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 675/1. 
(1372. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 85.jcs ), 2211/1. (1372. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. új q) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1372. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2185/2.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont módosítását javasolják:     
 
„d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [300] 1000 forint/tanuló 
 
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, továbbá a 23. a) 
pontjában 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 
egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1619. 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 Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2186/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - 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] 500 forint/tanuló 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. [aa), ba), c)-d)] és 21. [a]a), és b) 
pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek a Kiegészítő sza-
bályok 1. h) pontja szerint számított adata alapján veheti igénybe a pedagógiai programban megha-
tározott intézményen kívüli kulturális, művészeti, szabadidős-sport vagy más foglalkozás, kirándu-
lás, erdei iskola, illetve egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1590. 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 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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2186/2.  Tóth Ferenc és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon benyújtott 
módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 2296. pont-
jai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont fajlagos összeg módosítását javasol-
ják:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
/d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [300] 500 forint/tanuló” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1595. 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 nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2187/2.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Sági József, Stolár Mihály, Ré-
vész Máriusz, Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont igénybevétel feltételei mó-
dosítását javasolják:     
 
/d) Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást a helyi önkormányzat e melléklet 20. [aa)] a), [ba)] b), c)-d), [és] 21. 
[aa)] a), és b) pontjaiban meghatározott, az iskolai nappali rendszerű oktatásban résztvevőknek, to-
vábbá a 23. a) pontjában 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 egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz. Amennyiben a tanuló az iskolai oktatás 
mellett kollégiumi ellátásban részesül, az így kapott normatív támogatást az iskola és a kollégium 
között egyenlő részben meg kell osztani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1629. 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.   
 
 
2187/3.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont d) pont igénybevétel feltételei mó-
dosítását 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 , továbbá a 23. a) 
pontjában 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 
egészségfejlesztést megvalósító feladataihoz.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1618., 1636. 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.   
 
 
2188/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1189. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2188. és 2208. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont módosítását javasolják:     
 
/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 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: [10000]2300 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 a 
hagyományos rendszer szerint (a 13. évfolyamon) megszervezett érettségi [és szakmai] vizsgák le-
bonyolításához. Az igényjogosultság alapja a 2005. májusi-júniusi [időpontban középszintű érett-
ségi, szakmai vizsgát és a 2005. szeptemberi-októberi javító-, középszintű pótló érettségi, 
szakmai vizsgát megkezdő tanulók becsült létszáma] és a szeptemberi-októberi vizsgaidőszakban 
a középszintű és a hagyományos rendszer szerint (a 13. évfolyamon) megszervezett tantárgyi érett-
ségi 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] vizsgák tényleges létszáma alapján történik a Kiegészítő szabá-
lyok 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. 
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 2208/1. (1498. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. q) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1498. 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. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2188/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont 
igénybevétel feltételei 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/ 
 
„A hozzájárulást a helyi önkormányzatok igényelhetik az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához. Az igényjogosultság alapja a 
2005. májusi-júniusi időpontban középszintű érettségi, szakmai vizsgát és a 2005. szeptemberi-
októberi javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók becsült létszáma.  
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, szakmai 
vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszáma alapján történik a Kiegészítő szabályok 1. [t)] q) 
pontjában foglaltak figyelembevételével.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2206/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2190/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont aa) alpont fajlagos 
összeg módosítását javasolják:     
 
/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] 28 000 forint/gyermek, tanuló” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1621. 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.   
 
 
2190/2.  Farkas Imre és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1121. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 257. és 2189. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont aa) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasol-
ják:     
 
„aa) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 25000 forint/gyermek, tanuló 
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A kiegészítő hozzájárulást igényelheti az óvodát, általános iskolát fenntartó önkormányzat a lakott 
külterületéről és a közigazgatási területén kívülről óvodába, illetve az általános iskola 1-8. évfo-
lyamára, a hat évfolyamos gimnázium 7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfo-
lyamára bejáró, nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ellátásához.  
Bejáró az a gyermek, tanuló, aki nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a tartózkodási helye sze-
rinti székhelyű óvodába, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamára, a hat évfolyamos gimnázium 
7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamára jár. Bejárónak tekintendő az a 
gyermek, tanuló is, akit az intézményt fenntartó lakott külterületről szervezett formában szállít az 
intézménybe. 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén, a kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban 
résztvevők után, továbbá a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű óvo-
dát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1402. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2190/3.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1150. számon benyújtott módo-
sító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1634. és 1961. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 25. pont a) pont aa) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
/aa) Óvodába, általános iskolába bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
„A kiegészítő hozzájárulást igényelheti az óvodát, általános iskolát fenntartó önkormányzat a köz-
igazgatási területén kívülről óvodába, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamára, a hat évfolyamos 
gimnázium 7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamára bejáró, nappali 
rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók ellátásához.  
Bejáró az a gyermek, tanuló, aki nem a lakóhelye, ennek hiányában nem a tartózkodási helye sze-
rinti székhelyű óvodába, illetve az általános iskola 1-8. évfolyamára, a hat évfolyamos gimnázium 
7-8. évfolyamára, a nyolc évfolyamos gimnázium 5-8. évfolyamára jár. 
A kollégiumi elhelyezésben részesülők esetén[, a kollégium székhelyén nevelésben, oktatásban 
résztvevők után, továbbá] a főváros közigazgatási területén lakók után, ha fővárosi székhelyű 
óvodát, iskolát vesznek igénybe, a hozzájárulás nem igényelhető.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2192/2. (1588. sz. jav. - 3.mell. 25. a) ab) igény ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1588. 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.   
 
 
2191/1.  Dr. Pósán László és Révész Máriusz képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont ab) alpont módosí-
tását 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] 12 000  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, 
– 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.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1620. 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.   
 
 
2192/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont a) pont ab) alpont fajlagos 
összeg módosítását javasolják:     
 
/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] 12 000 forint/gyermek, tanuló” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1580. 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, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2192/2.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1150. számon benyújtott módo-
sító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1634. és 1961. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú 
melléklet 25. pont a) pont ab) alpont igénybevétel feltételei módosítását javasolják:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
/a) Bejáró gyermekek, tanulók ellátása/ 
 
/ab) Gimnáziumba, szakközépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók támogatása/ 
 
„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 szakis-
kola 9-10. évfolyamára, valamint a szakképzési évfolyamokra bejáró nappali rendszerű iskolai okta-
tásban 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, 
– 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 nevelés-
ben, oktatásban résztvevők után a hozzájárulás nem igényelhető.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2190/3. (1588. sz. jav. - 3.mell. 25. a) aa) igény ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1588. 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.   
 
 
2193/1.  Révész Máriusz, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon benyújtott módo-
sító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 
259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 
291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 
2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 
2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 
2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 
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2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 
2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 
2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. 
pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 25. pont b) pont módosítását javasolják:     
 
/25. Egyéb differenciált hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket fenntartó önkormányzatok 
feladatellátásához/ 
 
b) Intézményfenntartó társulás óvodájába, általános iskolájába, alapfokú művészetoktatási intézmé-
nyébe járó gyermekek, tanulók támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: [21 000] 42 000 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 művészetoktatás részt vevő gyermek, tanuló létszáma után, ha az 
intézményi szinten számított csoport, osztály átlaglétszámok - a társulásban működő minden intéz-
ményben, intézményi szinten - kivétel nélkül elérik a 19. b), a 20. [ab)] a) és [b]b), valamint a 21. 
[ab)]a) 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 javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1579. 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.   
 
 
2197/1.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
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2300. és 2301. pontjai) - 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] 26 000 forint/gyermek, tanuló” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1593. 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.   
 
 
2197/2.  Pánczél Károly, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon benyújtott módo-
sító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 
259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 
291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 
2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 
2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 
2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 
2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 
2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 
2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. 
pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont a) pont fajlagos összeg módosítását java-
solják:     
 
„a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi közétkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20000 forint/gyermek, tanuló óvodában, iskolában 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 40 000 forint/gyermek, tanuló kollégiumban” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a fejezeti előirányzatot, illetve a 4. sz. mellékle-
tet is módosítani kell.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1605. 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.   
 
 
2197/3.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont a) pont igénybevétel feltételei mó-
dosítását javasolják:     
 
„a) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi közétkeztetés 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 20000 forint/gyermek, tanuló 
 
aa) A kiegészítő hozzájárulás a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában, kollégiumban ellá-
tásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő gyermekek, tanulók után igé-
nyelhető, akik számára a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít, de nem jogosultak a 
Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a)-c) pontjában és (6) bekezdésében meghatározott normatív 
térítésidíj-kedvezményre. 
 
ab) A kiegészítő hozzájárulás másfélszerese igényelhető a helyi önkormányzat által fenntartott kol-
légiumban ellátásban, továbbá az iskolában nappali rendszerű oktatásban részt vevő és a Gyvt. 148. 
§-a (5) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott, továbbá az óvodában ellátott és a Gyvt. 148. §-
a (5) bekezdésének b)-c) pontjában meghatározott jogcímen 50%-os normatív térítésidíj-
kedvezményre jogosult gyermekek, tanulók után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi ét-
keztetést [bíztosít] biztosít. Az ac) pont szerinti kedvezményre jogosult óvodások létszámát itt fi-
gyelmen kívül kell hagyni. 
 
ac) A kiegészítő hozzájárulás háromszorosa jár a helyi önkormányzat által fenntartott óvodában el-
látott és a Gyvt. 148. §-ának (6) bekezdésében meghatározott - a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének a) 
pontja és (6) bekezdése alapján együttesen - 100%-os normatív térítésidíj-kedvezményre jogosult 
gyermekek után, ha számukra a fenntartó szervezett intézményi étkeztetést biztosít. Azoknak az 
óvodai ellátottaknak a létszámát, akik után a fenntartó a Gyvt. 148. §-a (5) bekezdésének b) és c) 
pontja alapján igényelhet hozzájárulást csak az ab) jogcímen lehet figyelembe venni. 
 
Az e pontban foglalt kiegészítő hozzájárulások gyermekenként, tanulónként csak egy jogcímen igé-
nyelhetők azzal, hogy a fenntartó a hozzájárulást az étkezést biztosító iskola és kollégium között az 
intézményi étkeztetésben részesülők arányában megosztja úgy, hogy ennek során a kollégiumi ellá-
tásban részesülőket két gyermekként, tanulóként kell számításba venni. Emellett ugyanazon gyer-
mek, tanuló - művészeti (párhuzamos) oktatás, vagy a kiegészítő kisebbségi oktatásban vendégtanu-
lói jogviszony, vagy kollégiumi ellátás esetén - csak egy intézménynél vehető figyelembe. 
Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő szabályok 2. c) pontja szerint történik.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1616. 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.   
 
 
2200/1.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont elhagyását javasolják:     
 
„[c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 140000 forint/tanuló 
 
ca) A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott kollégiumban a Közokt. tv. 53. 
§-ának (7)-(9) bekezdése alapján biztosított kollégiumi, externátusi elhelyezéssel, ellátással 
összefüggő feladataihoz, a kollégiumi hallgatói jogviszonyban lévő, nappali rendszerű okta-
tásban részt vevő tanuló után veheti igénybe abban az esetben, ha a tanuló a Közokt. tv. sze-
rint szervezett iskolai rendszerű oktatásban vesz részt. 
Externátusi ellátásban részesülő tanuló esetén a hozzájárulás akkor igényelhető, ha a tanuló 
részére férőhely hiánya miatt nem lehetett kollégiumi elhelyezést biztosítani. 
Az externátusi nevelésben, ellátásban részesülők esetében az igénybevétel további feltétele, 
hogy a lakhatási költségeket (albérleti díj, közüzemi díj) a fenntartó vállalja. 
Nem igényelhető a hozzájárulás a - Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. 
§-ának b) pontjában meghatározott - közeli hozzátartozóknál lakó tanuló esetén. 
A Közokt. tv. szerint gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban résztvevők kollégiumi ellátásá-
hoz nem ez, hanem a d) pont szerinti hozzájárulás igényelhető. 
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-
tött megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó 
Programja keretében veszik igénybe a kollégiumi ellátást. 
cc) A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a kollégi-
umi hallgatói jogviszonyban lévő a tanulók után, akik az Oktatási Minisztériummal kötött 
megállapodás alapján a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programja ke-
retében az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján veszik igénybe a kollégi-
umi ellátást.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 259/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 

13. egyéb ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2202/3. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2202/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) a T/11700/1095. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2199. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont 
igénybevétel feltételei cc) alpont módosítását javasolja:     
 
/26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
/c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok/ 
 
„cc) A hozzájárulás két és félszeresét veheti igénybe a helyi önkormányzat azok után a kollégiumi 
hallgatói jogviszonyban lévő a tanulók után, akik az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás 
[alapján] szerint - az öt évre szóló, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Prog-
ram[ja] első évének keretében - az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján veszik 
igénybe a kollégiumi ellátást.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2172/1. (1503. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 2172/3. 
(1503. sz. jav. - 3.mell. 23. a) újad) ), 2202/2. (1503. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény újcd) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1503. 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.   
 
 
2202/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1050. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2170. pontja) a T/11700/1095. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2199. pontja) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont c) pont 
igénybevétel feltételei kiegészítését javasolja a következő új cd) alpont  felvételével:     
 
/26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások/ 
 
/c) Tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok/ 
 
cd) Először a 2005-2006. tanévtől a hozzájárulás háromszorosát veheti igénybe a helyi önkormány-
zat azok után a tanulók után, akik számára az Oktatási Minisztériummal kötött megállapodás szerint 
- az öt évre szóló Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Program második és továb-
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bi éveinek keretében - az oktatási miniszter által kiadott oktatási program alapján szervezik meg a 
nevelést, oktatást.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2172/1. (1503. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ac) igény ), 2172/3. 
(1503. sz. jav. - 3.mell. 23. a) újad) ), 2202/1. (1503. sz. jav. - 3.mell. 26. c) igény cc) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1503. 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.   
 
 
2202/3.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 26. pont d) pont elhagyását javasolják:     
 
„[d) Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók szállásnyújtásával összefüggő feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 240000 forint/gyermek, tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat az általa fenntartott diákotthonba, kollégiumba a szak-
értői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján felvett sajátos nevelési igényű gyerme-
kek, tanulók után veheti igénybe, függetlenül attól, hogy külön erre a célra létrehozott intéz-
ményben, illetve a többi tanulóval együtt szervezik-e meg az ellátást. 
E hozzájárulás igényelhető akkor is, ha a sajátos nevelési igényű gyermek - a szakértői és re-
habilitációs bizottság szakvéleménye alapján, a kollégiummal együtt, többcélú intézmény ke-
retében működő óvodában - az óvodai nevelés mellett kollégiumi elhelyezésben is részesül. 
A gyámhatósági határozattal ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe 
vett, illetve állami vagy intézeti nevelésbe vett gyermek, tanuló után ez a hozzájárulás nem 
igényelhető. Ha a gyermekvédelmi szakellátást nem a fogyatékos tanulók kollégiumi nevelését, 
oktatását, ellátását is biztosító önkormányzat nyújtja, akkor az illetékes területi szakszolgála-
tot fenntartó önkormányzatnak legalább e normatív hozzájárulásnak megfelelő összeget meg 
kell térítenie az elhelyezettek után, az ott meghatározott feltételek megléte esetén.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 100/3. (1630. sz. jav. - 85.§ (26) közokt.1.m. főcím 3. ), 
249/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 23.alc ), 259/1. (1630. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 26.alc ), 2110/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 

13. egyéb ), 2119/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 19. b) igény ), 2167/5. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. a) ), 2173/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 23. 

b) fajl. ), 2181/2. (1630. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2200/1. (1630. sz. jav. - 3.mell. 26. c) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1630. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2205/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1214. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2205. pontja) 
- a törvényjavaslat 3. számú melléklet kiegészítését javasolják a következő új 30. pont  felvételé-
vel:     
 
„ 30. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOKRA 
 
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 3. sz. melléklet általános szabályai szerint történik.” 
 
b) Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 
 
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, pedagógus-munkakörben 
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 
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277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az igénybe vett támogatás elszámo-
lása a 3. sz. melléklet általános szabályai szerint történik. 
 
30.2. 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. Az igénybe vett támogatás elszámolása a 3. sz. 
melléklet általános szabályai szerint történik. 
 
30.3. 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 alapja 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 3. sz. melléklet általtános szabályai szerint történik. 
 
30.4. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG : 1300 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 törvény 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 
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megoldásához. Az igénybe vett támogatás elszámolása a 3. sz. melléklet általános szabályai szerint 
történik. 
 
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.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggében a Kiegészítő szabályok pontosítása szükséges. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a IX. fejezet előirányzatainak és a Kiegészítő 
szabályok pontosítása szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2286/1. (1525. sz. jav. - 8.mell. I. ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság 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.   
 
 
2205/2.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1177. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/2A. sz. ajánlás 364. pontja) - a 
törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont a) pont módosítását javasolják:     
 
/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 
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 megállapított, - a pedagógusok szakirodalom vásár-
lásához kapcsolódó - támogatást is.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1522. 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.   
 
 
2206/1.  A Költségvetési 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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2208/2. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   



- 397 - 

 
 
2207/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 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 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2207/2.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont e) 
pont módosítását javasolják:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
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„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 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2208/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1189. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2188. és 2208. pontjai) - a törvényja-
vaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont q) pont módosítását javasolják:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„q) A 24. [e)]ea) pont szerinti, a 2005. szeptemberi-októberi [javító, középszintű pótló] érettségi[, 
szakmai vizsgára jelentkező tanulók létszáma] vizsgák száma utáni hozzájárulást, valamint a 24. 
eb) pont szerinti, a 2005.  szeptemberi-októberi javító, pótló szakmai vizsgákra jelentkező tanulók 
létszáma utáni hozzájárulást  az OKÉV felkérése alapján a – területi szintű, összevont – vizsgázta-
tást megszervező önkormányzat részére át kell adni. Az elszámolásnál az előbbi pénzeszközátadást 
megalapozó tényleges tanuló létszámot az átadó önkormányzat elszámolásában kell szerepeltetni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2188/1. (1498. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1498. 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, 
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- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2208/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 
1. pont r) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„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, illetve osz-
tály átlaglétszámnak, az első nevelési-, illetve tanévre, az 1. és 5. évfolyamon, a hat évfolyamos 
gimnáziumi oktatás esetén a 7. évfolyamon a 65%-a, és a második és/vagy harmadik nevelési évre, 
a 2-4., 5-8. évfolyamokon, a hat évfolyamos gimnázium 8.  évfolyamán az 50%-a összesített lét-
számának az egy csoportra, illetve osztályra számított átlagát. Ha az intézményi átlag az egyes évfo-
lyamokon, illetve összevont évfolyamokon szervezett csoportoknál, illetve osztályoknál 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, il-
letve 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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 
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jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2209/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, dr. Géczi József Alajos és 
Farkas Imre képviselők - kapcsolódva a T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet Kiegészítő szabályok 1. pont r) pont módosítását javasolják:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„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) évfolyam-
okra] a Közokt. tv. [3. számú mellékletében előírt csoport átlaglétszámok az irányadók az 
egyes jogcímeknél a gyógypedagógiai nevelésben, oktatásban, valamint a nemzeti, etnikai ki-
sebbségek 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 osztályok átlaglétszáma értendő. Ha az intézményi átlag az egyes évfo-
lyamokon szervezett csoportoknál nem felel meg a hivatkozott pont szerinti feltételnek, az in-
tézmény ellátott gyermek, oktatott tanuló létszáma után a hivatkozott hozzájárulások nem 
járnak] előírásait kell irányadónak tekintetni. Az évvégi elszámolás a 2004/2005. nevelési évi, il-
letve 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 
kapcsolódik.] Mind a tervezést, mind az elszámolást analitikus nyilvántartásokkal is intézményi 
szinten alá kell támasztani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2114/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 19. ), 2128/1. (1461. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) ), 2136/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ), 2146/1. (1461. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ), 2155/3. (1461. sz. jav. - 3.mell. 

21. b) igény ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1461. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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2209/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet Kiegészítő szabályok 1. pont r) pont módosítását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„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 65%-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 évfolyamokon, illetve összevont évfolyamokon  szervezett csoportok-
nál nem felel meg a hivatkozott pont szerinti feltételnek, az intézmény ellátott gyermek, oktatott ta-
nuló 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, il-
letve 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 hó-
napban nem, a visszafizetési (lemondási) kötelezettség az utolsó négyhavi jogosulatlan igénybevé-
telhez kapcsolódik. Mind a tervezést, mind az elszámolást analitikus nyilvántartásokkal is intézmé-
nyi szinten alá kell támasztani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2209/3.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
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László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont r) 
pont módosítását javasolják:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabályok:/ 
 
„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 65%-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 évfolyamokon, illetve összevont évfolyamokon  szervezett csoportok-
nál nem felel meg a hivatkozott pont szerinti feltételnek, az intézmény ellátott gyermek, oktatott ta-
nuló 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, il-
letve 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 hó-
napban nem, a visszafizetési (lemondási) kötelezettség az utolsó négyhavi jogosulatlan igénybevé-
telhez kapcsolódik. Mind a tervezést, mind az elszámolást analitikus nyilvántartásokkal is intézmé-
nyi szinten alá kell támasztani.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2209/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 
1. pont új s) pont módosítását javasolja:     
 
/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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2218/1. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. 

sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2210/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú mel-
léklet 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.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2210/2.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 1. pont kiegé-
szítését javasolják 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 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2211/1.  Horváth Csaba képviselő - kapcsolódva a T/11700/1236. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 252., 2185. és 2211. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet Ki-
egészítő szabályok 1. pont kiegészítését javasolja 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 251/1. (1372. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 675/1. 
(1372. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 85.jcs ), 2185/1. (1372. sz. jav. - 3.mell. 24. új d) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1372. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

4. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOKAT 
MEGILLETŐ  SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ MEGOSZTÁSA 

2218/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módo-
sítását 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] 234 233,4 millió forint 
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- 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] 10 838,7 
   2. jogcím [11 298,6] 12 798,9 
   3. jogcím [4 000,0] 4 500,0 
   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] 30 968,6 
   IV. jogcím 162,9 
- A 3. számú melléklet 11. jogcímének forrása [32,51] 0,28%-ban az átengedett személyi jövede-
lemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím [9 036,2] 78,9 
- 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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. 
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(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2230/5. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2230/1.  Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/11700/68. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - 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: 
= 3. számú melléklet 7. jogcím [6 103,3] 8 544,6  millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2092/1. (1527. sz. jav. - 3.mell. 7. fajl. ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1527. 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 támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2230/2.  Dr. Bóka István képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 
264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 
303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 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. 
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I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
Előírányzat: 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:  
= 3 . számú melléklet 2 . jogcím [11298,6] 26 608,4  millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2079/2. (1528. sz. jav. - 3.mell. 2. fajl. ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1528. 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.   
 
 
2230/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 4. számú mel-
léklet 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] 233 616,4 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] 10 838,7 
   2. jogcím [11 298,6] 12 798,9 
   3. jogcím [4 000,0] 4 500,0 
   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] 52,20%-ban az átengedett személyi jövede-
lemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím [9 036,2] 14 509,5 
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- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása [70,00] 50,00%-ban az átengedett személyi jöve-
delemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím [856,4] 611,7 
   13. jogcím [13 720,7] 9 800,5 
   14. jogcím [17 664,0 ] 12 742,1 
   15. jogcím [1 320,8 ] 943,4 
   16. jogcím [12 400,1 ] 8 857,2 
   17. jogcím [5 808,9 ] 4 149,2 
   18. jogcím [282,7] 201,9”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2230/4.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész I. pont módosítását javasol-
ják:     
 
„I. E törvény 3. és 8. számú melléklete egyes jogcímeiben az átengedett személyi jövedelemadó-
hányad 
 
 Előirányzat:  [240 614,5] 233 616,4 millió forint 
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- 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] 10 838,7 
   2. jogcím [11 298,6] 12 798,9 
   3. jogcím [4 000,0] 4 500,0 
   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] 52,20%-ban az átengedett személyi jövede-
lemadó: 
  millió forint 
 = 3. számú melléklet  11. jogcím [9 036,2] 14 509,5 
 
- A 3. számú melléklet 12-18. jogcímének forrása [70,00] 50,00%-ban az átengedett személyi jöve-
delemadó: 
      millió forint 
 = 3. számú melléklet  12. jogcím [856,4] 611,7 
   13. jogcím [13 720,7] 9 800,5 
   14. jogcím [17 664,0 ] 12 742,1 
   15. jogcím [1 320,8 ] 943,4 
   16. jogcím [12 400,1 ] 8 857,2 
   17. jogcím [5 808,9 ] 4 149,2 
   18. jogcím [282,7] 201,9”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 



- 411 - 

- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2230/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész II. pont módo-
sítását javasolja:     
 
„II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
 Előirányzat:  [16 906,1] 19 206,1 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen  [433] 538 millió forint, 
 b) a megye 2004. január 1-jei lakosságszáma után  150 forint/fő, 
 c) a megyei fenntartású intézményekben ellátottak után  [32 000]  33 300 forint/ellátott. 
 
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 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2231/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 4. számú mel-
léklet B) rész II. pont módosítását javasolja:     
 
„II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
 Előirányzat:  [16 906,1] 18 906,1 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen  [433] 538 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. 
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 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2231/2.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
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József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész II. pont módosítását javasol-
ják:     
 
„II. Megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó-részesedése 
 
 Előirányzat:  [16 906,1] 18 906,1 millió forint 
 
Ebből minden megyei önkormányzatot megillet: 
 a) egységesen  [433] 538 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. 
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 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2231/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 4. számú mel-
léklet B) rész III. pont előirányzat módosítását javasolja:     
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
 
 Előirányzat:  [92 619,7] 97 617,8 millió forint”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2278/1. (1517. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2231/4.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont előirányzat módo-
sítását javasolják:     
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
 
 Előirányzat:  [92 619,7] 97 617,8 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2275/1. (1556. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2231/5.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont elői-
rányzat módosítását javasolja:     
 
„III. A települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 
 
 Előirányzat:  [92 619,7] 96 700,8 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2278/2. (1721. sz. jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 
2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2232/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/311. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2232. pontja) - a törvényjavaslat 4. számú melléklet B) rész III. pont 2. 
alpont 2.1. alpont 2. alpont kiegészítését javasolja a következő új e) pont  felvételével:     
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/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 nyújtottak, 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/11700/1424. 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.   
 
 
2232/2.  Márton Attila és Kocsis Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/311. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2232. pontja) - a törvényjavaslat 4. 
számú melléklet B) rész III. pont 2. alpont 2.1. alpont 2. alpont kiegészítését javasolják a követ-
kező új e) pont  felvételével:     
 
/2. E törvény szempontjából iparűzési adóerőképesség a költségvetési évben a települési önkor-
mányzat iparűzési adóelőlegét meghatározó adóalap 1,4%-a./ 
 
/2.1. Azon települési önkormányzatok esetében, amelyek 2004. július 1-jén hatályos iparűzési adó-
rendelettel rendelkeznek, a 2005. évi iparűzési adóelőleget meghatározó településre jutó adóalap (a 
továbbiakban: 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 10 000 főnél kevesebb lélekszámú önkormányzatok esetében, amelyek befektetés-
ösztönzés céljából a letelepülő vállalkozásoknak helyi iparűzési adókedvezményt nyújtanak, és an-
nak időtartama még nem járt le, a számított, de a vállalkozás által ténylegesen meg nem fizetett adó 
összegéig.” 
 
/Az így számított adóalapot korrigálja a 2004-re, illetve 2005-re vonatkozó, 2005. évben benyújtott 
önellenőrzési adóalap-változás, és a 2005. évet érintő - a 2004. évet megelőző évek önellenőrzése 
miatti - iparűzési adó visszatérítések és befizetések adóalapja./    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1443. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2232/3.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/35. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2233. pontja) - 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/11700/1423. 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.   
 
 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL 
FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 

2242/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont 
előirányzat módosítását javasolja:     
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/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Előirányzat: [25 300,0] 2 432,3 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. 

XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 
1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 
2325/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2242/2.  Sisák Imre János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1217. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. 
pont előirányzat módosítását javasolja:     
 
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Előirányzat: [25 300,0] 24 084,2 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/2. (1410. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 702/2. 
(1410. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 10.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1410. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 



- 419 - 

 
2255/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 
263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 
302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 5. számú melléklet 22. pont kiegészítését javasolja:     
 
„22. Az ECDL számítógép-kezelői vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 
 
Előirányzat:  [500,0] 1500,0 millió forint 
 
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 módosító javaslat összefügg az ajánlás 278/1. (1422. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 22.alc ), 
371/14. (1422. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1422. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2261/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 
263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 
302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 5. számú melléklet 24. pont módosítását javasolja:     
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„24. Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának és kar-
bantartásának támogatása 
 
Előirányzat:  [10 000,0] 15 000,0 millió forint 
 
A települési önkormányzatok a törzsvagyonukba tartozó szilárd burkolatú belterületi közutak kapa-
citást 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 összefügg az ajánlás 285/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 290/1. 
(1421. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 1723/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2270/1. (1421. sz. jav. - 5.mell. 

új 26. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2266/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. pont módosítá-
sát javasolja:     
 
/25. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása/ 
 
„Előirányzat: [2 000,0] 2 500,0 millió forint 
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Az előirányzatból [1500] 1700 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) tartalmazza.  A támogatás a burko-
latlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a  csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvet-
len előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A tá-
mogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 
Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével en-
gedélyezi, 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] 800 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2003. de-
cember 31-jei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egye-
sített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgál-
ja.  
 
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 összefügg az ajánlás 288/2. (1692. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 25.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1692. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2266/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 25. pont módosítását 
javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
 
„25. Fővárosi kerületek belterületi útjainak szilárd burkolattal való ellátása 
 
Előirányzat: [2 000,0] 2 500,0 millió forint 
 
Az előirányzatból [1500] 1700 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) tartalmazza.  A támogatás a burko-
latlan utak szilárd burkolattal való ellátását, a  csapadékvíz elvezetését, valamint a burkolás közvet-
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len előfeltételéül szolgáló mellékgyűjtő és főgyűjtő csatornaszakaszok megépítését célozza. A tá-
mogatás elsődlegesen a csatornázott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátására szolgál. 
Amennyiben az útépítési engedély az út szilárd burkolattal való kiépítését jelzőlámpa építésével en-
gedélyezi, 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] 800 millió forint támogatás a fővárosi kerületek burkolatlan egyesített 
rendszerű közcsatornával ellátott útállományának kerületi hosszúságai arányában jár a 2003. de-
cember 31-jei állapotnak megfelelően, amely adatokat a Jelentés tartalmazza. A támogatás az egye-
sített rendszerű közcsatornával ellátott, de burkolatlan utak szilárd burkolattal való ellátását szolgál-
ja.  
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 összefügg az ajánlás 288/3. (1710. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 25.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1710. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2270/1.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1156. számú módosító javaslat-
hoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 249., 254., 256., 259., 260., 261., 
263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 279., 283., 287., 291., 299., 301., 
302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 
2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 
2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 
2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 
2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 
2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 
2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 2300. és 2301. pontjai) - a törvényja-
vaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a következő új 26. pont  felvételével:     
 
„26. Az ún. lakásmaffia-tevékenység áldozatait segítő helyi önkormányzatok támogatása 
 
Előirányzat: 200,0 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 módosító javaslat összefügg az ajánlás 285/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 24.alc ), 290/1. 
(1421. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím új 26.alc ), 1723/1. (1421. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2261/1. (1421. sz. jav. - 5.mell. 

24.pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1421. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ KIEGÉSZÍTŐ  

TÁMOGATÁSOK 

2275/1.  Dr. Toller László, dr. Balogh László, Farkas Imre, Pál Tibor, Ecsődi László, Balogh 
József, Tóth Gyula, Papp József, dr. Kékes Ferenc, dr. Mester László, Puszta Béla, Gazda 
László, Sós Tamás, Warvasovszky Tihamér, Szabó Imre, dr. Tóth József, Gy. Németh Erzsé-
bet, Doszpot Péter, Jauernik István, Gulyás József, dr. Nagy Imre, Halmai Gáborné, Hajdu 
László, Páva Zoltán, Kis Péter, Herbály Imre, Godó Lajos, Kovács Tibor, dr. Józsa István, dr. 
Mézes Éva, Göndör István, Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár 
József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, dr. Juhászné Lévai 
Katalin, dr. Karsai József, Horváth Csaba és Molnár Gyula képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1042. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 
2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel feltételei 1.2. 
alpont módosítását javasolják:     
 
„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 mellék-
lete 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. tanévben 
az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain a [75] 65%-át. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát 
figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt vevő gyerme-
ket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános iskolai nevelésben a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/3. (1556. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/4. (1556. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 
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ab) ), 2137/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/1. (1556. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/5. (1556. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/3. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/2. (1556. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2230/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231/2. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/4. (1556. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1556. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2278/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1042. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2122., 2132., 2140. és 2152. pontjai) - a törvényjavaslat 6. számú mel-
léklet 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 mellék-
lete 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. tanévben 
az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain a [75] 65%-át. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát 
figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt vevő gyerme-
ket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános iskolai nevelésben a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2077/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2079/1. (1517. sz. 

jav. - 3.mell. 2. fajl. ), 2079/5. (1517. sz. jav. - 3.mell. 3. ), 2110/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 14. fajl. ), 2117/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. 

a) fajl. ), 2119/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. a) 

ab) ), 2137/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/3. (1517. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2146/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. 

a) ), 2155/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2163/4. (1517. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2173/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. 24. ), 
2207/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2209/2. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2210/1. (1517. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 
2230/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2231/1. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/3. (1517. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), pont-
jaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1517. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2278/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont igénybevétel 
feltételei 1.2. alpont igénybevétel feltételei felvezető szöveg b) pont 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/ 
 
„b) a 2005/2006. nevelési évben először indított óvodai csoportokban, illetve a 2005/2006. tanévben 
az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain, a hat évfolyamos gimnáziumi oktatás esetén 
a 7. évfolyamon évfolyamonként a [75] 65%-át. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály létszámát 
figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt vevő gyerme-
ket/tanulót, ha a többi tanulóval együtt vesz részt az óvodai, illetve az általános iskolai nevelésben a 
Közokt. tv. 3. számú mellékletének II. 3. pontjára tekintettel kell figyelembe venni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2299/1. (1721. sz. 

jav. - 8.mell. III. előir ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

8. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK NORMATÍV, 
KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAI 

2286/1.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa End-
re, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1214. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2205. pontja) 
- a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész módosítását javasolják:     
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ/ 
 
[1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 
 
a) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 15000 forint/pedagógus 
 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a pedagógus szakvizsga és továbbképzés 
megszervezéséhez. Az igényjogosultság alapja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 
(a továbbiakban: Közokt. tv.) 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdésében felsorolt típusú 
intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-ában felsorolt intézmé-
nyekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottak 
2004/2005. tanévi nyitó, 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 rendeletében meghatározott, engedélyezett álláshelyek számát. 
A támogatás a pedagógus továbbképzésről, a pedagógus szakvizsgáról, valamint a továbbkép-
zésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet) előírásainak megfelelően használható 
fel. Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alap-
ján a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt 
költségek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel 
összefüggő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, valamint a 
szakvizsgáról, illetve továbbképzésről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal, bizonyítvány-
nyal, oklevéllel, egyéb okirattal kell alátámasztani. 
b) Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 10000 forint/pedagógus 
A támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a középiskolai pedagógusok felkészítésé-
hez a kétszintű érettségiztetéshez. 
Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20. §-a (1) bekezdésének d) pontjában felsorolt típusú 
intézményekben, valamint az f) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében felsorolt intézmé-
nyek közül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott középiskolában, pedagógus-
munkakörben foglalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, és a 2005/2006. tanévi nyitó közokta-
tási statisztikai tényleges, illetve becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma. Az így meg-
állapított létszám nem haladhatja meg a helyi önkormányzat rendeletében az érintett intéz-
ményekben meghatározott, engedélyezett 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 használ-
ható fel a 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően. Az igénybe vett támo-
gatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben e 



- 427 - 

jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével 
történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást azon továbbképzésekről kibocsátott iga-
zolással, tanúsítvánnyal kell alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben 
megjelöl.] 
 
2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
ELŐIRÁNYZAT: 2000,0 millió forint 
a) Az előirányzat 50%-a a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) terüle-
tén 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 ok-
tatási miniszter iránymutatásai alapján a közalapítványok 2005. március 1-jéig 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. 
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%-
a használható fel. 
 
[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 össze-
függő beszerzésekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközei-
ről és felszereléséről szóló jegyzék szerint - taneszközök és felszerelések beszerzésére igényel-
hetik 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 létszá-
ma 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 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-
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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 előirány-
zat figyelembevételével - a normatív hozzájárulásokkal való elszámolás keretében - történik. 
Az a) és b) pontban meghatározott támogatási összeget nem lehet összevonni.] 
 
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 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. 
 
[5. Minőségfejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2500 forint/pedagógus 
 
A kiegészítő támogatást a helyi önkormányzatok igényelhetik a Közokt. tv. 40. §-ának (10) 
bekezdésében meghatározott intézményi minőségirányítási program végrehajtásához, a minő-
ségfejlesztési rendszer működtetéséhez, szakértők igénybevételéhez, továbbá a Közokt tv. 85. 
§-ának (7) bekezdésében meghatározott önkormányzati minőségirányítási program végrehaj-
tásához. Az igényjogosultság alapja a Közokt. tv. 20-21. §-ában és a 122. §-ának (3) bekezdé-
sében felsorolt típusú intézményekben, pedagógus-munkakörben, illetve a Közokt. tv. 22. §-
ában felsorolt intézményekben pedagógiai szakértő vagy pedagógiai előadó munkakörben fog-
lalkoztatottak 2004/2005. tanévi nyitó, 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 rendeletében meghatározott, engedélyezett állás-
helyek számát. 
Az igénybe vett támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján, 
a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek, valamint jogszerűen elszámolt költsé-
gek figyelembevételével történik. A tárgyévi támogatással történő elszámolást az ezzel össze-
függő gazdasági eseményeket rögzítő nyilvántartásokkal és bizonylatokkal, egyéb irattal kell 
alátámasztani.] 
 
6. Pedagógiai szakszolgálat 
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FAJLAGOS ÖSSZEG: 1025000 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 - 
közalkalmazotti jogviszonyban, pedagógus és szakmai munkát segítő munkakörben foglalkoztatot-
tak 2004/2005. tanévi nyitó (október 1-jei) közoktatási statisztikai tényleges, illetve 2005/2006. tan-
évi nyitó közoktatási statisztikai becsült, teljes munkaidőre átszámított létszáma alapján, ha a peda-
gógiai szakszolgálatot a Közokt. tv. 33. §-ának (4)-(5) bekezdésében és 34. §-ában, valamint a kép-
zési 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. 
 
[7. Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 1300 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 törvény 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 mindenna-
pos testedzés feladatainak megoldásához.] 
 
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 vo-
natkozóan az előirányzatok felhasználását. A 4-7. pontokban meghatározott támogatások teljes ösz-
szegével 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.” 
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Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a IX. fejezet előirányzatai és a Kiegészítő sza-
bályok pontosítása szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 2205/1. (1525. sz. jav. - 3.mell. új30. ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1525. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2287/1.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 1. pont b) pont igénybevétel 
feltételei módosítását javasolják:     
 
/KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ 
 
Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 
 
Középiskolai pedagógusok felkészülésének támogatása a kétszintű érettségiztetéshez/ 
 
„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) és g) pontján belüli, a 20. §-a (2) bekezdésében felsorolt intézmények 
közül a fogyatékosság típusának megfelelően létrehozott középiskolában, pedagógus-munkakörben 
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 
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támogatással történő elszámolást azon továbbképzésekről kibocsátott igazolással, tanúsítvánnyal 
kell alátámasztani, amelyeket az oktatási miniszter közleményben megjelöl.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1501. 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.   
 
 
2287/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont módo-
sítását javasolja:     
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT: [2 000,0] 4200,0 millió forint 
 
a) Az előirányzat [50 %-a] 24%-a a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (fővá-
ros) területén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében közokta-
tási 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] 24%-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye területén 
[1100 főt el nem érő lakosságszámú települések által fenntartott intézményekben] lévő többcé-
lú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban résztvevő települések az e 
törvény 3. számú mellékletének 20. aa) és 20. ba) pont szerinti létszámon belül a nappali rendszerű 
általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő [tanulók] tanulóinak létszáma alapján. A 
támogatás a többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban és az 
általuk fenntartott [az] intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és mű-
ködtetésével összefüggő költségekhez, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő 
infokommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségei-
re használható fel. E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a 
közalapítványok 2005. március 1 jéig pályázati felhívást tesznek közzé. 
 
c) Az előirányzat 52 %-a a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) terü-
letén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. sz. mellékletének 22. a) és b) pont sze-
rinti alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján. A támogatás a kiemelkedő 
pedagógiai munkát végző alapfokú művészetoktatási intézmények működtetésére, fenntartói kiadá-
sokra fordítható. E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a 
közalapítványok 2005. március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé. 
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A közalapítványnak az éves a), [és] b), és c) pont szerinti támogatási összeg felhasználására vonat-
kozóan 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 ke-
retében történik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és jog-
szerűen elszámolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fővárosi) önkor-
mányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 
A kitűzött feladatok lebonyolításához az a), [és] b), és c) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a 
támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 
1 %-a használható fel .”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/1. (1500. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 2163/2. (1500. sz. jav. - 

3.mell. 22. a) fajl. ), 2167/2. (1500. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1500. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2287/3.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont módo-
sítását javasolja:     
 
„2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT: [2000,0] 4200,0 millió forint 
 
a) Az előirányzat [50] 24%-a a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) 
területén 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] 24%-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 
iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján. A támogatás az intézmé-
nyekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költsé-
gekhez, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, 
szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire használható fel. E támogatás részletes fel-
tételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a közalapítványok 2005. március 1-jéig pá-
lyázati felhívást tesznek közzé.  
 



- 433 - 

c) Az előirányzat 52 %-a a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) terü-
letén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. sz. mellékletének 22. a) és b) pont sze-
rinti alapfokú művészetoktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján. A támogatás a kiemelkedő 
pedagógiai munkát végző alapfokú művészetoktatási intézmények működtetésére, fenntartói kiadá-
sokra fordítható. E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a 
közalapítványok 2005. március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé. 
 
A közalapítványnak az éves a) [és], b) és c) pont szerinti támogatási összeg felhasználására vonat-
kozóan 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) és c) pont szerint (pályázati kiírás, kiértékelés, a 
támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg maximum 
1%-a használható fel.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 33/2. (1504. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 2163/3. (1504. sz. jav. - 

3.mell. 22. a) fajl. ), 2167/3. (1504. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1504. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2288/1.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1070. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/2A. sz. ajánlás 369. pontja) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont igény-
bevétel feltételei b) pont módosítását javasolja:     
 
/2. A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége 
 
ELŐIRÁNYZAT: 2000,0 millió forint/ 
 
„b) Az előirányzat további 50%-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye területén [1100 
főt el nem érő lakosságszámú települések által fenntartott intézményekben] lévő többcélú kis-
térségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban résztvevő települések az e tör-
vény 3. számú mellékletének 20. aa) és 20. ba) pont szerinti létszámon belül a nappali rendszerű ál-
talános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő [tanulók] tanulóinak létszáma alapján. A tá-
mogatás a többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban és az álta-
luk fenntartott [az] intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működ-
tetésével összefüggő költségekhez, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-
kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire 
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használható fel. E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a 
közalapítványok 2005. március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1502. 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 egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2288/2.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1204. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2288. pontja) - 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 intézmények[ben]et illeti meg az e 
törvény 3. számú mellékletének 20. [aa)] a) és 20. [ba)] b) pont szerinti [létszámon belül a] nappa-
li rendszerű általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulók létszáma alapján. A tá-
mogatás a tanulók egészségvédelmével (a fűtés-, világításkorszerűsítéssel, a testkultúra fejlesztésé-
vel, a balesetveszély megszüntetésével) összefüggő beszerzésekre és korszerűsítésre, továbbá az in-
tézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő 
költségekhez, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftve-
rek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire használható fel. [E támogatás rész-
letes feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a közalapítványok 2005. márci-
us 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1631. 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.   
 
 
2289/1.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
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benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont módosítását javasolják:     
 
„3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2600 forint/gyermek, tanuló 
 
a) A támogatás fajlagos összegének 75 %-a igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének 20. b), 
és c) iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban részesülők létszáma után. 
 
b) A támogatás fajlagos összegét igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közok-
tatási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével ösz-
szefüggő költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-
kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire az 
e törvény 3. számú mellékletének a 20. ba), c) és 23. a) pontjában meghatározott, iskola 5-13 . évfo-
lyamán nappali rendszerű oktatásban részesülők létszáma után. 
 
c) A támogatás[t] 175 %-át a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közoktatási intézmények-
ben meglévő berendezések, felszerelések korszerűsítésére, fejlesztésére és működtetésével össze-
függő beszerzésekre, továbbá - a nevelési-oktatási intézmények kötelező (minimális) eszközeiről és 
felszereléséről szóló jegyzék szerint - taneszközök és felszerelések beszerzésére igényelhetik[ a kö-
vetkezők szerint:]. 
 
[aa)] A támogatás [fajlagos összege] igényelhető az e törvény 3. számú mellékletének a 19. [a)], a 
20. d), a 21. [aa)] a), b)-d), a 22., 23. pontja alapján meghatározott létszám után, továbbá a 20.[ 
aa)]a) pont alatti 1-4. évfolyamon nappali rendszerű általános iskolai oktatásban résztvevők létszá-
ma 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 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 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 299/1. (1634. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 
1935/1. (1634. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1634. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2291/1.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont igénybevétel feltételei módo-
sítását javasolják:     
 
„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 és a 23. a) pont alatti 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 tör-
vény 3. számú mellékletének a 20. ba), [és] c)[,] és 23. a) pontjában meghatározott, iskolai nappali 
rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után.  
A hozzájárulási összegből tanulónkénti [1600] 1000 forintot kötelező az iskolai, kollégiumi elektro-
nikus adminisztrációs [szoftver-rendszerek] szoftverrendszerek bevezetésével, [és] az ehhez szük-
séges 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.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300/1. (1617. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 5.cím 1.alc 3.jcs ), 
1935/2. (1617. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 2.alc 13.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1617. 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.   
 
 
2291/2.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1194. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 31., 289., 300., 2270. és 2291. pontjai) - a törvényjavaslat 8. számú mel-
léklet I. rész 3. pont igénybevétel feltételei b) pont módosítását javasolja:     
 
/3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2600 forint/gyermek, tanuló/ 
 
„b) A támogatás [175]163%-át igényelhetik a helyi önkormányzatok az általuk fenntartott közokta-
tási intézményekben meglévő informatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével össze-
függő költségek megtérítésére, valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs 
eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire igényelhetik az e 
törvény 3. számú mellékletének a 20. ba), és c), valamint 23. a) és b) pontjában meghatározott, isko-
lai 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.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1497. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2291/3.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/1156. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 141., 233., 241., 243., 244., 248., 
249., 254., 256., 259., 260., 261., 263., 264., 266., 269., 271., 272., 273., 275., 276., 277., 278., 
279., 283., 287., 291., 299., 301., 302., 303., 304., 307., 308., 309., 313., 558., 1670., 2063., 2077., 
2078., 2080., 2081., 2082., 2083., 2084., 2086., 2087., 2088., 2090., 2092., 2094., 2095., 2096., 
2097., 2098., 2102., 2115., 2119., 2128., 2136., 2143., 2144., 2146., 2147., 2149., 2154., 2157., 
2159., 2162., 2165., 2169., 2171., 2172., 2173., 2174., 2176., 2178., 2180., 2181., 2182., 2183., 
2190., 2191., 2193., 2197., 2201., 2202., 2203., 2204., 2229., 2236., 2237., 2238., 2239., 2240., 
2241., 2243., 2244., 2245., 2246., 2247., 2248., 2250., 2254., 2256., 2260., 2263., 2265., 2267., 
2268., 2269., 2272., 2277., 2280., 2281., 2282., 2287., 2292., 2294., 2295., 2297., 2298., 2299., 
2300. és 2301. pontjai) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 3. pont igénybevétel feltét-
elei b) pont módosítását javasolják:     
 
/3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2600 forint/gyermek, tanuló/ 
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„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 tör-
vény 3. számú mellékletének a 20. ba), [és] c), és 23. a) 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.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1604. 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.   
 
 
2293/1.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Sági József, Stolár Mihály, Ré-
vész Máriusz, Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 4. pont igénybevétel feltételei módo-
sítását javasolják:     
 
/I. KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS EGYES KÖZOKTATÁSI FELADATOK ELLÁTÁSÁHOZ/ 
 
/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. 
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.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1583. 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, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2296/1.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, dr. Pósán László, Sági József, Stolár Mihály, Ré-
vész Máriusz, Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 7. pont igénybevétel feltételei módo-
sítását 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.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1577. 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.   
 
 
2296/2.  Pokorni Zoltán, Pánczél Károly, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Révész 
Máriusz, Kuzma László és dr. Pósán László képviselők - kapcsolódva a T/11700/974. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2168., 2187., 2198., 2290., 2293. és 
2296. pontjai) - a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 7. pont igénybevétel feltételei módo-
sítását 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-
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nak megoldásához. Amennyiben a tanuló kollégiumi ellátásban is részesül, a támogatás összegét - 
ha az intézmények között eltérő megállapodás nem jön létre - az iskola és a kollégium között egyen-
lően kell megosztani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1633. 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.   
 
 
2299/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész előirányzat 
módosítását javasolja:     
 
/III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA/ 
 
„ELŐIRÁNYZAT: [30668,6] 30 968,6 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/2. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. 1. a) fajl ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2299/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. rész 1. pont a) 
pont fajlagos összeg módosítását javasolja:     
 
/1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:/ 
 
/a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [3600000] 3 603 785 forint/fő”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 198/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), 232/1. 
(1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 11.alc ), 241/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 243/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 

1.cím 20.alc ), 246/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 21.alc ), 332/5. (1721. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 444/2. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 1212/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 1.cím 2.alc ), 1213/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 

5.cím 1.alc ), 1228/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 4.jcs ), 1249/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 4.alc 3.jcs ), 
1334/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XIX. fej. 3.cím 17.alc ), 1403/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 20.jcs ), 1564/1. (1721. sz. 

jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 31.jcs ), 1566/2. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 17.cím 1.alc 13.jcs ), 1637/4. (1721. sz. jav. - 1.mell. 

XXIII. fej. 10.cím 31.alc 4.jcs ), 1658/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 32.alc 1.jcs ), 1671/21. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIII. 

fej. 10.cím 37.alc ), 1835/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 17.alc 2.jcs ), 1984/6. (1721. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 

7.jcs ), 2075/1. (1721. sz. jav. - 1.mell. XLII. fej. 6.cím 2.alc 2.jcs ), 2076/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 1. fajl. ), 2077/3. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 2. fajl. ), 2080/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. a) fajl. ), 2081/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) ba) fajl. ), 2082/2. (1721. sz. jav. - 

3.mell. 3. b) bb) fajl. ), 2083/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bc) fajl. ), 2084/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 3. b) bd) fajl. ), 2116/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 2119/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 19. b) ), 2129/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 2130/1. (1721. 

sz. jav. - 3.mell. 20. a) ab) ), 2137/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 2138/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 20. b) bb) ), 2148/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) aa) ), 2151/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. a) ab) ), 2154/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 21. b) igény ), 2158/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 2163/7. (1721. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 2175/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) aa) igény ), 
2176/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. a) ab) igény ), 2178/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) ba) igény ), 2180/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. 

b) bb) igény ), 2181/1. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bc) igény ), 2181/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. b) bd) igény ), 2183/1. (1721. sz. 

jav. - 3.mell. 24. b) be) igény ), 2184/3. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. c) igény ), 2188/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. 24. e) igény ), 2206/1. 
(1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. e) ), 2208/2. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. r) ), 2209/4. (1721. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. újs) ), 2218/1. 
(1721. sz. jav. - 4.mell. B) I. ), 2230/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) II. ), 2231/5. (1721. sz. jav. - 4.mell. B) III. előir. ), 2278/2. (1721. sz. 

jav. - 6.mell. 1. igény 1.2. igény felv. b) ), 2299/1. (1721. sz. jav. - 8.mell. III. előir ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

9. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 

2304/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. fejezet 2. cím módosítását 
javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
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   2  Vállalkozások K+F és innovációs tevékenységének 
       támogatása [8 989,1] 11 989,1 /+3000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1678/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2045/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2305/1. (1571. sz. 

jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 2307/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2305/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. fejezet 3. cím módosítását 
javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   3  Regionális innováció támogatása [7 950,7] 8 950,7 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1678/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2045/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304/1. (1571. sz. 

jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2306/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 2307/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 



- 443 - 

2306/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - 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 1169/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1678/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2045/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304/1. (1571. sz. 

jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2307/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 
2308/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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.   
 
 
2307/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - 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 1169/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1678/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2045/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304/1. (1571. sz. 

jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 
2308/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), 2309/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2308/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - 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] 17 232,3 /+3632,3 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1678/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2045/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304/1. (1571. sz. 

jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 
2307/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 2309/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 16.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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.   
 
 
2309/1.  Révész Máriusz, dr. Latorcai János, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/860. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2045., 2304., 2305., 2306., 2307., 
2308. és 2309. pontjai) - a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. fejezet 16. cím módosítását 
javasolják:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   16  Költségvetési támogatás [12 196,9] 20 423,2 /+8226,3 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1169/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs ), 
1678/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 37.alc ), 2045/1. (1571. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), 2304/1. (1571. sz. 

jav. - 9.mell. LXIX. fej. 2.cím ), 2305/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 3.cím ), 2306/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 4.cím ), 
2307/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 5.cím ), 2308/1. (1571. sz. jav. - 9.mell. LXIX. fej. 6.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1571. 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 Környezetvédelmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2309/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXIX. fejezet 16. cím 
módosítását javasolja:     
 
LXIX. KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAP 
   16  Költségvetési támogatás [12 196,9] 12 146,9 /-50,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1336/1. (1741. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 1.cím 1.alc ), 
2045/2. (1741. sz. jav. - 1.mell. XXXIV. fej. 4.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1741. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

10. SZÁMÚ MELLÉKLET: A NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
ELŐIRÁNYZATAI 

2309/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 1. cím 
6. alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    6  Központi költségvetési hozzájárulások 
       5  Központi költségvetésben tervezett  
           pénzeszköz-átadás [186 309,1] 187 209,1 /+900,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 1567/1. 
(1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/2. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. - 10.mell. 

LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2310/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 
1. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     



- 446 - 

 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       1  Öregségi nyugdíj [1188 870,0] 1189 455,0 /+585,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 1567/1. 
(1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 2309/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/2. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. - 10.mell. 

LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2310/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 
1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       2  Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj[279 094,2] 279 229,2 /+135,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 1567/1. 
(1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 2309/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. - 10.mell. 

LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2310/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 
1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       3  Hozzátartozói nyugellátás [254 690,0] 254 816,0 /+126,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 1567/1. 
(1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 2309/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/2. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. - 10.mell. 
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LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2310/4.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 10. számú melléklet LXXI. fejezet 2. cím 
1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
LXXI. NYUGDÍJBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Nyugdíjbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       6  Tizenharmadik havi nyugdíj [103 357,3] 103 411,3 /+54,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 1567/1. 
(1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 2309/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/2. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. 

LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

11. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
ELŐIRÁNYZATAI 

2312/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 1. cím 
4. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  1  Egészségbiztosítási ellátások fedezetéül szolgáló bevételek 
    4  Egészségügyi hozzájárulás 
       1  Tételes egészségügyi hozzájárulás [144 968,8] 143 868,8 /-1100,0 bev./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/4. (1728. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1728. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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2318/1.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 
1. alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       2  Rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíj[234 947,1] 235 037,1 /+90,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 1567/1. 
(1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 2309/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/2. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. 

LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 3.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2318/2.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 
1. alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       3  Hozzátartozói nyugellátás [8 666,8] 8 670,8 /+4,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 1567/1. 
(1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 2309/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/2. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. 

LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/3. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2318/3.  A Költségvetési bizottság - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 
1. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    1  Nyugellátások 
       6  Tizenharmadik havi nyugdíj [15 225,5] 15 231,5 /+6,0 kiad./    
 



- 449 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557/3. (1737. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 1.alc ), 1567/1. 
(1737. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 26.cím 1.alc 2.jcs ), 2309/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 1.cím 6.alc 5.jcs ), 2310/1. (1737. sz. jav. 

- 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 1.jcs ), 2310/2. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 2.jcs ), 2310/3. (1737. sz. jav. - 10.mell. 

LXXI. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), 2310/4. (1737. sz. jav. - 10.mell. LXXI. fej. 2.cím 1.alc 6.jcs ), 2318/1. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 

2.cím 1.alc 2.jcs ), 2318/2. (1737. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 1.alc 3.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2320/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - 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 módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. 

XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 
1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2325/1. (1408. sz. jav. - 

11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2325/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. 
fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 6. jogcím módosítását javasolja:     
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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 módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. 

XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 
1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 

11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2326/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 10.jc ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2326/1.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/315. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 496. és 1540. pontjai) - 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 módosító javaslat összefügg az ajánlás 268/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 444/1. 
(1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 14.jcs ), 560/2. (1408. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 20.cím 2.alc 1.jcs ), 731/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. 

XIII. fej. 1.cím 1.alc ), 811/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 1.cím 1.alc ), 1253/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 1.cím 1.alc ), 
1534/1. (1408. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 2242/1. (1408. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), 2320/1. (1408. sz. jav. - 

11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 1.jc ), 2325/1. (1408. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 1.jcs 6.jc ), pontjaiban foglaltak-
kal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1408. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2326/2.  Németh Erika, Jauernik István, Tóth Gyula, dr. Mézes Éva és Göndör István képvi-
selők - kapcsolódva a T/11700/1305. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. 
ajánlás 674. és 1531. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. al-
cím 1. jogcím-csoport 13. jogcím módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         13  Célelőirányzatok [9 266,4] 9 246,4 /-20,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1534/3. (1559. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc új5.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1559. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Egészségügyi bi-
zottság, a Szociális bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén 
nem ért egyet.   
 
 
2326/3.  Dr. Schvarcz Tibor, Kárpáti Zsuzsa és dr. Kökény Mihály képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1319. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 500. és 1850. 
pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 
13. jogcím módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         13  Célelőirányzatok [9 266,4] 9 246,4 /-20,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1851/1. (1460. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc új15.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1460. 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.   
 
 
2326/4.  Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz Tibor és dr. Kökény Mihály képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1301. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 1534. és 
1886. pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-
csoport 13. jogcím módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         13  Célelőirányzatok [9 266,4] 9 236,4 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1534/2. (1458. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 16.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1458. 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, 
- a Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
2326/5.  Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz Tibor és dr. Kökény Mihály képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1319. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 500. és 1850. 
pontjai) - a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 
13. jogcím módosítását javasolják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         13  Célelőirányzatok [9 266,4] 9 096,4 /-170,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 1850/1. (1457. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 19.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1457. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 

20. SZÁMÚ MELLÉKLET: A FIZETÉSI OSZTÁLYOK ELSŐ  FIZETÉSI 
FOKOZATA SZERINTI GARANTÁLT ILLETMÉNYEK HAVI ÖSSZEGE 
FORINTBAN, VALAMINT A FIZETÉSI FOKOZATOKHOZ TARTOZÓ 

LEGKISEBB SZORZÓSZÁMOK 

2332/1.  Az Önkormányzati bizottság - a törvényjavaslat 20. számú melléklet módosítását java-
solja:     
 
       20. számú melléklet a 2004. évi … törvényhez 
 
      „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[*] 
 

2005. január 1-jétől 
 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 53 000  59 360  61 480  63 600  74 200  106 000  111 300  113 950  127 200  140 450   
 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” 
 
A fizetési osztályok első fizetési fokozata szerinti garantált illetmények havi összege forintban, va-

lamint a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok 
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2005. szeptember 1-jétől 

 
Fizetési fokozatok    Fizetési osztályok 
     A      B      C      D      E      F      G      H      I      J 
 1. 57 000  63 840  66 120  68 400  79 800  114 000  119 700  122 550  136 800  151 050   
 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/11700/1691. 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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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., /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., /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., /1352., /1354., /1355., /1357., /1358., /1359., /1365., /1367., /1370., 
/1373., /1374., /1381., /1382., /1383., /1384., /1386., /1388., /1389., /1390., /1391., /1392., /1393., 
/1394., /1395., /1396., /1397., /1403., /1404., /1405., /1411., /1412., /1413., /1414., /1416., /1417., 
/1419., /1420., /1441., /1444., /1445., /1454., /1455., /1456., /1459., /1462., /1470., /1471., /1472., 
/1479., /1480., /1481., /1482., /1484., /1485., /1488., /1489., /1490., /1492., /1493., /1495., /1496., 
/1499., /1507., /1512., /1518., /1539., /1540., /1542., /1543., /1544., /1545., /1546., /1547., /1548., 
/1549., /1550., /1551., /1554., /1563., /1568., /1569., /1575., /1581., /1582., /1585., /1587., /1592., 
/1594., /1645., /1646., /1647., /1648., /1649., /1651., /1664., /1666., /1673., /1681., /1687., /1689., 
/1690., /1693., /1694., /1695., /1697., /1698., /1707., /1708., /1725., /1745., /1746., /1747., /1749.  
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III. rész 

 
 
 
A T/11700/1351. sz. ajánlás 28/1. ajánláspontja helyesen a következő: 
 
 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 kisebbsé-
gi 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 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.   
    
 
 
A bizottságok utólagos állásfoglalásai a T/11700/1351. sz. ajánlás alábbi pontjaiban foglalt módo-
sító javaslatokról: 
 
Ajánláspont Bizottság   Állásfoglalás Előterjesztő 
4. Foglalkoztatási  egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
76. Foglalkoztatási támogatja nem ért egyet 
87.  Önkormányzati nem támogatja nem ért egyet 
92. Foglalkoztatási egyharmada sem támogatja nem ért egyet 
692. Foglalkoztatási nem támogatja nem ért egyet 
700. Foglalkoztatási nem támogatja nem ért egyet 
723. Foglalkoztatási nem támogatja nem ért egyet 
2257.  Önkormányzati támogatja  nem ért egyet 
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A T/11700/1351. sz. ajánlás 47., 1028., 2261., 2291. sz. ajánlás pontoknál az Önkormányzati bizott-
ság állásfoglalása tévesen van feltüntetve. E javaslatokról a bizottság nem foglalt állást 
 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztálya, Tájékoztatási Főosztálya, Bizottsági Fő-
osztálya 
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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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