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Tisztelt Országgyűlés! 
 
Az Országgyűlés Költségvetési és pénzügyi bizottsága (a továbbiakban: Költségvetési bizott-
ság) - mint első helyen kijelölt bizottság -, Alkotmány- és igazságügyi bizottsága (a további-
akban: Alkotmányügyi bizottság), Egészségügyi bizottsága, Emberi jogi, kisebbségi és val-
lásügyi bizottsága (a továbbiakban: Emberi jogi bizottság), Európai ügyek bizottsága, Foglal-
koztatási és munkaügyi bizottsága (a továbbiakban: Foglalkoztatási bizottság), Gazdasági bi-
zottsága, Honvédelmi bizottsága, Idegenforgalmi bizottsága, Ifjúsági és sport bizottsága (a to-
vábbiakban: Ifjúsági bizottság), Informatikai és távközlési bizottsága (a továbbiakban: Infor-
matikai bizottság), Környezetvédelmi bizottsága, Kulturális és sajtó bizottsága (a továbbiak-
ban: Kulturális bizottság), Külügyi bizottsága, Mezőgazdasági bizottsága, Nemzetbiztonsági 
bizottsága, Oktatási és tudományos bizottsága (a továbbiakban: Oktatási bizottság), Önkor-
mányzati bizottsága, Rendészeti bizottsága, Számvevőszéki bizottsága, Szociális és család-
ügyi bizottsága (a továbbiakban: Szociális bizottság), Társadalmi szervezetek bizottsága és 
Területfejlesztési bizottsága megvitatta a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről 
szóló T/11700. számú törvényjavaslatot, valamint az ahhoz benyújtott  T/11700/9., /10., /11., 
/20., /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., /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., /1038., /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., /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., /1489., /1490., /1492., /1493., /1495., /1496., /1499., /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., /1745., /1746., /1747., /1749. számú mó-
dosító, kapcsolódó módosító javaslatokat. 
 
A Kormány benyújtó levelében jelezte, hogy a törvényjavaslat 91. §-ában a bírák jogállásáról 
és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény módosításának (és az ahhoz benyújtott 
módosító javaslatok) elfogadásához – az Alkotmány 50. §-ának (5) bekezdése szerint – a je-
lenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen”szavazata szükséges. 
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 Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [  ] zárójel közé téve, az új szö-
vegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az egységes 
elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk annak szó 
szerinti tartalmára figyelemmel.  
  Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a módo-
sító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.   
 Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem fog-
lalt állást. 
 
 Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására, 
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a határo-
zati javaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is. 
 
 A Házszabály 145. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket 
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák. 
 
 Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3) 
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára vo-
natkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.  
 Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt bi-
zottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal..  
 
 A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott 
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű 
dönteni. 
 
 Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek 
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé. 
 

Amennyiben az ajánlás felvezető szövege ajánláspont hivatkozásnál az ajánlás számát  nem jelöli, úgy 
az a módosító javaslat a határozathozatal II. szakaszába tartozik. 
 

Az ajánlásban a módosító javaslatokban előforduló számszaki hibákat korrigáltuk és a téves előirány-
zat-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 Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény: Mt. 
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 helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény: Cct. 
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. tör-
vény: Hjt. 
 
 Az ajánlásban „dőlt” betűkkel, illetve számokkal jelöljük az Országgyűlés 2004. november 30-ai hatá-
rozatának megfelelő szövegrészeket, illetve előirányzatokat. 
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1.  Németh Szilárd és Tóth Imre képviselők a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(1) Céltartalék szolgál 
 
„a) [ a központi költségvetési szerveknél – ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához 
tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási 
költségvetési szerveket is – a feladatok változásával, a szervezetek korszerűsítésével, a 
feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek,] a helyi önkor-
mányzatok által foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék-alapjának, és köztisztvise-
lők illetményalapjának megemelését szolgáló kifizetések, valamint 
 
b) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú 
nemzeti szakértők számára külön kormányrendeletben meghatározott kiadások[, valamint] 
 
[c) a főtisztviselők, a központi tisztek illetményének] 
 
részbeni, illetőleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Kü-
lönféle személyi kifizetések jogcímcsoporton. A többlettámogatás igénylési feltételeit a Kor-
mány rendeletben állapítja meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/688. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
2.  Dr. Nyitrai Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/688. számú módosító javaslathoz  - 
a törvényjavaslat 4. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) Céltartalék szolgál 
 
a) [a központi költségvetési szerveknél – ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához 
tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményeket és a társadalombiztosítási 
költségvetési szerveket is – a feladatok változásával, a szervezetek korszerűsítésével, a 
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feladatellátás ésszerűsítésével megvalósuló, kiadás- és költségvetési támogatás-
megtakarítást eredményező létszámcsökkentések személyi kifizetéseinek,] a helyi önkor-
mányzatok által foglalkoztatott közalkalmazottak illetménypótlék-alapjának, valamint 
 
b) az Európai Unió intézményeiben foglalkoztatott köztisztviselő és hivatásos állományú 
nemzeti szakértők számára külön kormányrendeletben meghatározott kiadások[, valamint 
 
c) a főtisztviselők, a központi tisztek illetményének] 
 
 részbeni, illetőleg teljes fedezetére a X. Miniszterelnökség fejezet, 20. cím, 2. alcím, 1. Kü-
lönféle személyi kifizetések jogcímcsoporton. A többlettámogatás igénylési feltételeit a Kor-
mány rendeletben állapítja meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1673. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
3.  Donáth László képviselő a törvényjavaslat 8. § kiegészítését javasolja a következő új (5) 
bekezdés  felvételével:     
 
„(5) A KVI az állami tulajdonban lévő Budapest, XIV., Dózsa György u. 7. fszt. 14. számú 
(32739/0B/1 hrsz.), az Evangéliumi Pünkösdi Közösség által használt ingatlant térítésmente-
sen adja kulturális, szociális és hitéleti célokra az egyház tulajdonába.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/29. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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4.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 10. § (5) bekezdés mó-
dosítását javasolják:     
 
„ (5) Az Egészségügyi Minisztérium, valamint a felügyelete alá tartozó egészségügyi intéz-
mények vagyonkezelésében lévő, kincstári vagyonba tartozó ingatlanok értékesítéséből 2005. 
évben befolyó bevételek, a köztartozások és az ingatlan-elidegenítés költségeinek kiegyenlíté-
sét követően fennmaradó összege, legfeljebb 12 000,0 millió forint egészségügyi beruházásra, 
ingatlanvásárlásra, felújításra, [és]  rekonstrukcióra, és a mentőautók lízingelésével kapcsola-
tos díjak megfizetésére fordítható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/646. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
5.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 13. § (3) bekezdés mó-
dosítását javasolják:     
 
„(3) Az autópályák finanszírozási rendszerének átalakításából származó bevételek a költség-
vetés rendes bevételét képezik, a korábbi [évek] ráfordítás[aina]ok visszatérüléseként. [Ezen] 
Az autópályák és a kapcsolódó létesítmények továbbépítendő részeit magánbefektetői forrás 
bevonásával kell finanszírozni. A korábbi [évek] ráfordítások[ainak] visszatérüléséből szár-
mazó bevételek a Kormány döntése alapján a XLII. A központi költségvetés fő bevételei feje-
zet, 6. cím, 4. Autópályák finanszírozási rendszerének változásából adódó bevételek alcím 
bevételi előirányzata[ának] [növelésével] és ezzel azonos összeggel a XV. Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 38. alcím, 1. Gyorsforgalmi úthálózat-program jog-
címcsoport támogatási,  kiadási előirányzata megnövelhető. [a Kormány döntése alapján 
megnövelhető.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/648. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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6.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 19. § (3) bekezdés d) 
pont módosítását javasolják:     
 
/(3) A megyei illetékhivatal, valamint a Fővárosi Illetékhivatal által beszedett, (1) bekezdés-
ben meghatározott illetéknek a központi költségvetés bevételi részesedésével és a (2) bekez-
dés alapján a megyei jogú várost megillető összeggel csökkentett illetékbevétel/ 
 
„c) Amennyiben a megyei illetékhivatalnál, valamint a Fővárosi Illetékhivatalnál 2004. de-
cember 31-én nyilvántartott hátralékból befolyó tárgyidőszaki illetékbevétel kisebb, mint 
ugyanezen hátralék 90%-a 25%-ának a tárgyidőszakra jutó naptári napokkal arányos hányada, 
akkor az illetékhivatal – az önkormányzat a) és c) pontokban foglalt illetékbevétele terhére – 
köteles a különbözet 50%-át, az (1) bekezdésben meghatározott illetékbevétellel együtt a köz-
ponti költségvetés részére átutalni.” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/655. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
7.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 22. § módosítását java-
solják:     
 
„22. § A Fővárosi Önkormányzatot megillető bevételeknek a fővárosi és a kerületi önkor-
mányzatok közötti megosztására és átutalására az Ötv. 64. §-ában, [valamint] a 64/A-64/C. §-
ában,valamint a fővárosi önkormányzat és a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosz-
tásról szóló 2003. évi CXIV. törvényben foglaltakat kell alkalmazni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/653. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
8.  Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 23. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
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„(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak já-
radéka, a normatív alapú ápolási díj, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 
támogatása, valamint – a Munkaerőpiaci Alapból – a munkanélküliek jövedelempótló támo-
gatása, az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-a (2) és (5) bekezdésében meghatáro-
zott lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély-
egyenlőségi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési 
önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, 
külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel. Igénylés alapján ugyancsak 
megelőlegezhető a 2005-ben kifizetésre kerülő 13. havi illetmény.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/41. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
9.  Farkas Imre képviselő - kapcsolódva a T/11700/41. számú módosító javaslathoz  - a tör-
vényjavaslat 23. § (1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(1) A rendszeres gyermekvédelmi támogatás, a rendszeres szociális segély, az időskorúak já-
radéka, a normatív alapú ápolási díj, az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás 
támogatása, valamint – a Munkaerőpiaci Alapból – a munkanélküliek jövedelempótló támo-
gatása, az adósságcsökkentési támogatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szó-
ló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szoctv.) 38. §-a (2) és (5) bekezdésében meghatáro-
zott lakásfenntartási támogatás, továbbá a XXIV. Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esély-
egyenlőségi Minisztérium fejezetből a gyermektartásdíj megelőlegezése esetében a települési 
önkormányzat első alkalommal az őt megillető havi összeg legfeljebb kétszeresét igényelheti, 
külön jogszabály szerinti éven belüli elszámolási kötelezettséggel. A települési önkormányzat 
igénylése alapján 2005. január 10-ig ugyancsak meg kell előlegezni a 13. havi illetményt.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1397. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
10.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 30. § (1) bekezdés a) pont módosítását javasol-
ja:     
 
/(1) Az Országgyűlés a külön törvényben meghatározott szociális, közoktatási, felsőoktatási, 
kulturális közfeladatot (a továbbiakban: humánszolgáltatások) ellátó intézményt fenntartó 
egyházi jogi személy, társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, országos kisebbségi 
önkormányzat, közhasznú társaság, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékeny-
ségként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalko-
zó (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 il-
leti 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., 26.  pontjában, 
továbbá támogatás a 8. számú melléklet I. részének 1. és 3-7. pontjában megállapított, a helyi 
önkormányzatok normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogcímeken és jogo-
sultsági feltételek mellett.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 302. (1746. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 
303. (1746. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új26.alc ), 540. (1746. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 542. (1746. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. q) ), 
550. (1746. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1746., 1749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
11.  Harrach Péter és dr. Semjén Zsolt képviselők, valamint Harrach Péter, Pokorni Zol-
tán, Révész Máriusz, dr. Semjén Zsolt, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József, Cseresnyés Péter, Tóth Imre és dr. Kovács 
Zoltán képviselők a törvényjavaslat 30. § (5) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(5) Az (1) bekezdés a)-d) és g)-h) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támoga-
tás, valamint a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás elszámolása – [a 
Kormány által meghatározott eljárási szabályok szerint] előbbieké az önkormányzatokkal 
azonos számítási eljárás szerint – az Oktatási Minisztérium, illetve az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás tárgy-
évet követő év előirányzatai terhére, illetve javára történik.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/792., 888. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
12.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 30. § kiegészítését java-
solják a következő új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmény, szolgáltatás nem állami fenntartója 2006. évtől normatív hozzájárulásra akkor jogo-
sult, ha normatív hozzájárulásra vonatkozó igényét a tárgyévet megelőző év szeptember 30-
áig bejelenti az intézmény székhelye, telephelye szerinti Magyar Államkincstár Területi Igaz-
gatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (férőhelyszám, 
ellátotti szám, szolgáltat) és az igénybevétel várható időpontjának feltüntetése mellett.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/651. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
13.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Révész Máriusz és dr. Kovács Zoltán képviselők, 
valamint Dr. Kovács Zoltán és Láyer József képviselők a törvényjavaslat 30. § (6) bekezdés 
elhagyását javasolják:     
 
„[(6) Az (1) bekezdés a)-d) pontjában meghatározott normatív hozzájárulás és támoga-
tás, valamint a (2)-(3) bekezdésben meghatározott kiegészítő támogatás feltételeinek 
megállapítására, folyósítására és a felhasználás ellenőrzésére a XX. Oktatási Minisztéri-
um fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 2. Egyházi és kisebbségi közoktatási in-
tézmények kiegészítő támogatása jogcím előirányzat terhére a Kormány által meghatá-
rozott összeg használható fel.]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/909., 910. 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.   
 
 
14.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a 
törvényjavaslat 30. § (7) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(7) Az e §-ban megállapított közoktatási célú normatív hozzájárulás és támogatás ki-
zárólag az olyan intézményben ellátott, oktatott után vehető igénybe, amelynek működé-
si engedélyében az igényjogosultságot megalapozó tevékenységek egységes szerkezetbe 
foglaltak, valamint a legmagasabb tanulólétszám normatíva jogcímenként és az oktatás 
munkarendje (nappali, esti, levelező) szerint szerepel.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1084., 1173. 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.   
 
 
15.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, Cseresnyés Péter, dr. Kovács Zoltán, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, dr. Semjén 
Zsolt és Révész Máriusz képviselők a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasolják a követ-
kező új (12) bekezdés  felvételével:     
 



- 12 - 

„(12) A normatív hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez 
rendszeres központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező 
közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 55-80. §-ban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmenete-
li és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/890. 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.   
 
 
16.  Harrach Péter, Pokorni Zoltán, dr. Kovács Zoltán, Cseresnyés Péter, Tóth Imre, 
Láyer József, dr. Semjén Zsolt, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél 
Károly, Sági József és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 30. § kiegészítését javasol-
ják a következő új (14) bekezdés  felvételével:     
 
„(14) A normatív hozzájárulásban részesülő nem állami intézmény, valamint a működéséhez 
rendszeresen központi költségvetési támogatásban részesülő, jogi személyiséggel rendelkező 
közgyűjtemény a munkavállalók számára legalább a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény 55-80. §-ban megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, előmenete-
li és illetményrendszerre vonatkozó feltételeket köteles biztosítani.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/894. 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.   
 
 
17.  Halmai Gáborné, Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat 34. § 
módosítását javasolják:     
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„34. § Az Áht. 33/B. §-a alapján fennálló kiállítási [kezesség] garanciavállalások együttes ál-
lománya - az Áht. 33/B. § (2) bekezdésében foglalt eset kivételével - a 2005. év egyetlen nap-
ján sem haladhatja meg a 30 000,0 millió forintot.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 57. (1226. sz. jav. - 84.§ (10) Áht.33/B.§ új(2) ), 58. 
(1226. sz. jav. - 84.§ (10) Áht.33/B.§ (6) ), 59. (1226. sz. jav. - 84.§ (11) Áht.33/C.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
18.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés 4) pont módosítását 
javasolja:     
 
/Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 
 
„4) az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő [települési] helyi önkormányzatok támo-
gatásánál (IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 3. cím, 1. alcím), amennyiben a 15. 
§ (2) bekezdésében és az 50. § (6) bekezdésében foglalt átcsoportosítási lehetőség már kime-
rült,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 308. (1345. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 
310. (1345. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 551. (1345. sz. jav. - 6.mell. 1. ), 552. (1345. sz. jav. - 6.mell. 3. ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormány-
zati bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
19.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 46. § (1) bekezdés kiegészítését javasolja a 
következő új 35)  felvételével:     
 
/(1)Az 1. §-ban meghatározott kiadási és bevételi előirányzatok közül:/ 



- 14 - 

 
„35) a 2007 utáni EU támogatásokhoz kapcsolódó tervezés és EU nagyberuházások előkészí-
tése előirányzatnál (XIX. EU integráció felezet, 3. cím, 17. alcím) a Kormány döntése alap-
ján” 
 
/a teljesülés külön szabályozott módosítás nélkül is eltérhet az előirányzattól./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1708. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
20.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 46. § (3) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A XV. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium fejezet, 25. cím, 30. alcím, 4. MÁV Rt. 
tőkeszerkezete törvényi előírásnak történő megfeleltetése és 5. GYSEV Rt. tőkeemelése jog-
címcsoportok kiadási előirányzatai [a MÁV Rt. és a GYSEV Rt. 2004. évi számviteli be-
számolójának elfogadását követően] a társaságok tőkeszerkezetének a törvényi követelmé-
nyeknek történő megfeleltetése érdekében a Kormány jóváhagyásával túlléphetők oly módon, 
hogy a források legkésőbb a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 243. §-
ának (1) bekezdésében foglalt tudomásszerzést követő két hónapon belül a társaságok rendel-
kezésére álljanak.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1698. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja,  
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
21.  Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/11700/3. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 60., 121., 215. és 1724. pontjai) - a törvényjavaslat 50. § (3) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) A Kormány felhatalmazást kap arra, hogy az üzemben tartási díj-bevétel kiegészítésére 
szolgáló előirányzat (I. Országgyűlés fejezet, 17. cím) felhasználásra nem kerülő részét átcso-
portosítsa a közszolgálati műsor[szám]ok támogatására felhasználható [keret] (XXIII. Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma fejezet, 10. cím, 38. alcím) előirányzat[á]ba. A Nem-
zeti Kulturális Örökség Minisztériuma a 38. alcím előirányzatában szereplő összeget a rádió-
zásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (Rtv.) 77. § (3) bekezdését alkalmazva, a 
84. § (2) bekezdésében szereplő közszolgálati műsorok támogatása céljára történő önkéntes 
befizetés címén utalja át a Műsorszolgáltatási Alap számlájára.”„    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 510. (1403. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1403. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
22.  Révész Máriusz, Harrach Péter, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, dr. Kovács Zoltán, 
Cseresnyés Péter, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és dr. 
Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 50. § (7) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(7) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy – a pénzügyminiszter-
rel egyetértésben – az oktatási célú humánszolgáltatások 2005. évi normatív támogatási 
előirányzatai (XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 3. jogcímcsoport, 1-
2. jogcím) között évközben átcsoportosítást hajtson végre, illetve azok együttes összegét 
meghaladó kiadási kötelezettséget az Oktatási Minisztérium fejezet más előirányzatának 
terhére történő átcsoportosítással teljesítse. Az oktatási miniszter intézkedése normatív 
támogatást és kötelezettségvállalással terhelt előirányzatot nem érinthet.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/884. 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.   
 
 
23.  Pokorni Zoltán, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 50. § (18) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
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„(18) [Az állami felsőoktatási intézmények – az Áht. 12/A. §-ában írt, a Kormány által 
meghatározott feltételek és eljárási rend szerint – a költségvetésük terhére hosszú távú 
(legfeljebb 20 éves) kötelezettséget vállalhatnak felhalmozási célokra vagy beruházást 
helyettesítő szolgáltatás vásárlására. Az ebből származó éves fizetési kötelezettségek 
együttes összege – bele nem értve a 2004-ben a Kormány által elfogadott infrastruktúra-
fejlesztési programokat megvalósító kötelezettségvállalásokat – egyik évben sem halad-
hatja meg az éves költségvetésük dologi és felhalmozási célú előirányzatának 10%-át. 
Amennyiben e határt az éves fizetési kötelezettségek együttes összege a költségvetési 
szerv költségvetésének csökkenése miatt haladja meg, akkor új kötelezettség nem vállal-
ható mindaddig, amíg az arány helyre nem áll. A hosszú távú kötelezettségekről évente 
kimutatást kell készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi. A felső-
oktatási intézmények kötelezettségvállalásának 50%-át az Oktatási Minisztérium a jó-
váhagyott éves fejezeti kezelésű előirányzatai terhére átvállalhatja. Az átvállalások 
együttes összege nem haladhatja meg az Oktatási Minisztérium adott évre jóváhagyott 
központi beruházási előirányzatai 33%-ának megfelelő mértéket. Az ezt meghaladó át-
vállaláshoz a pénzügyminiszter egyetértése szükséges.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/861. 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.   
 
 
24.  Pokorni Zoltán, dr. Pósán László, Tóth Ferenc, Révész Máriusz, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők - kapcsolódva a T/11700/861. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz - a törvényjavaslat 50. § (18) bekezdés módosítá-
sát javasolják:     
 
„(18) Az állami felsőoktatási intézmények [– az Áht. 12/A. §-ában írt, a Kormány által 
meghatározott feltételek és eljárási rend szerint –] a költségvetésük terhére [hosszú távú 
(legfeljebb 20 éves)] éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak felhalmozási célokra vagy be-
ruházást helyettesítő szolgáltatás vásárlására. [Az ebből származó éves fizetési kötelezettsé-
gek együttes összege – bele nem értve a] A 2004-ben a Kormány által elfogadott infrastruk-
túra-fejlesztési programokat megvalósító kötelezettségvállalások[at – egyik évben sem] nem 
haladhat[ja]ják meg az éves költségvetésük dologi és felhalmozási célú előirányzatának 10%-
át. Amennyiben e határt az éves fizetési kötelezettségek együttes összege a költségvetési szerv 
költségvetésének csökkenése miatt haladja meg, akkor új kötelezettség nem vállalható mind-
addig, amíg az arány helyre nem áll. A hosszú távú kötelezettségekről évente kimutatást kell 
készíteni, amely az éves költségvetés és beszámoló részét képezi. [A felsőoktatási intézmé-
nyek kötelezettségvállalásának 50%-át az Oktatási Minisztérium a jóváhagyott éves fe-
jezeti kezelésű előirányzatai terhére átvállalhatja. Az átvállalások együttes összege nem 
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haladhatja meg az Oktatási Minisztérium adott évre jóváhagyott központi beruházási 
előirányzatai 33%-ának megfelelő mértéket. Az ezt meghaladó átvállaláshoz a pénz-
ügyminiszter egyetértése szükséges.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1651. 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.   
 
 
25.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 50. § (19) bekezdés elhagyását java-
solják:     
 
„[(19) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy – a pénzügyminiszter 
előzetes egyetértésével – a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 10. Hall-
gatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcímcsoport, valamint 11. Hall-
gatói létszám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcímcsoport előirányzatokat 
egymás között – a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosítsa.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/846. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
26.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők - kapcsolódva a T/11700/846. számon benyújtott mó-
dosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 50. § (19) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(19) Az Országgyűlés felhatalmazza az oktatási minisztert, hogy – a pénzügyminiszter előze-
tes egyetértésével – a XX. Oktatási Minisztérium fejezet, 11. cím, 2. alcím, 10. Hallgatói lét-
szám képzési többlete (egyházi világi képzés) jogcímcsoport, [valamint] 11. Hallgatói lét-
szám képzési többlete (alapítványi felsőoktatás) jogcímcsoport előirányzatokra[t egymás] a 
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11. cím, 5. alcím, 34. Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek működésére [között] – 
a szükséglet szerinti mértékben – átcsoportosíts[a]on.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1585. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
27.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 52. § (3) bekezdés módosítását javasol-
ja:     
 
„(3) A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet esetében - 6. Címzett és céltámogatások 
cím kivételével - a belügyminiszter, a XVII. Területfejlesztés fejezet, valamint a IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezeten belül 6. Címzett és céltámogatások cím esetében a te-
rületfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, a XIX. EU Integráció fejezet esetében az eu-
rópai integrációs ügyek koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter, a XXXIV. Nemzeti 
Kutatási és Technológiai Hivatal fejezet esetében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
elnöke, a XLII. A központi költségvetés fő bevételei fejezet esetében a pénzügyminiszter 
gyakorolja az (1) bekezdésben megjelölt jogokat és kötelezettségeket.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1344. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
28.  Búsi Lajos és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 65. § (2) bekezdés a) pont mó-
dosítását javasolják:     
 
/(2) A decentralizált támogatási programok előirányzatai régiónkénti összege a következők 
szerint alakul ki:/ 
 
„a) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési prog-
ramok jogcímcsoport tekintetében: 
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aa) az előirányzat 50%-át a régió fejlettségét mutató egy főre jutó bruttó hazai termék régión-
kénti mértéke, 
 
ab) az előirányzat [20] 25 %-át a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek 
régiónkénti lakónépessége, 
 
ac) az előirányzat [30] 25 %-át a régiók lakónépessége 
 
alapján a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett tér-
ségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt 
módszertan szerint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/724. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
29.  Búsi Lajos és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 65. § (2) bekezdés a) pont mó-
dosítását javasolják:     
 
/(2) A decentralizált támogatási programok előirányzatai régiónkénti összege a következők 
szerint alakul ki:/ 
 
„a) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési prog-
ramok jogcímcsoport tekintetében: 
 
aa) az előirányzat 50%-át a régió fejlettségét mutató egy főre jutó bruttó hazai termék régión-
kénti mértéke, 
 
ab) az előirányzat [20] 30 %-át a területfejlesztési szempontból kedvezményezett kistérségek 
régiónkénti lakónépessége, 
 
ac) az előirányzat [30] 20 %-át a régiók lakónépessége 
 
alapján a területfejlesztési támogatások és a decentralizáció elveiről, a kedvezményezett tér-
ségek besorolásának feltételrendszeréről szóló 24/2001. (IV. 20.) OGY határozatban foglalt 
módszertan szerint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/723. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
30.  Búsi Lajos és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési 
programok jogcímcsoport támogatási előirányzatai legalább [45] 50 %-át a munkahelyterem-
téssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási célokra, 20%-
át a kistérségek elérhetőségét és a kistérségeken belüli közlekedési kapcsolatokat javító közút-
fejlesztésekre szükséges fordítani. Az előirányzat fennmaradó részét a regionális fejlesztési 
tanácsok a fejlesztési programjaikban szereplő – a régió társadalmi-gazdasági-szellemi súlyá-
nak növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló – sajátos célok, programok, il-
letve projektek megvalósítására használhatják fel.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/729. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
31.  Búsi Lajos és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési 
programok jogcímcsoport támogatási előirányzatai legalább [45] 55 %-át a munkahelyterem-
téssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási célokra, 20%-
át a kistérségek elérhetőségét és a kistérségeken belüli közlekedési kapcsolatokat javító közút-
fejlesztésekre szükséges fordítani. Az előirányzat fennmaradó részét a regionális fejlesztési 
tanácsok a fejlesztési programjaikban szereplő – a régió társadalmi-gazdasági-szellemi súlyá-
nak növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló – sajátos célok, programok, il-
letve projektek megvalósítására használhatják fel.”    
 



- 21 - 

   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/730. 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, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
32.  Búsi Lajos és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési 
programok jogcímcsoport támogatási előirányzatai legalább [45] 65 %-át a munkahelyterem-
téssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási célokra, 20%-
át a kistérségek elérhetőségét és a kistérségeken belüli közlekedési kapcsolatokat javító közút-
fejlesztésekre szükséges fordítani. Az előirányzat fennmaradó részét a regionális fejlesztési 
tanácsok a fejlesztési programjaikban szereplő – a régió társadalmi-gazdasági-szellemi súlyá-
nak növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló – sajátos célok, programok, il-
letve projektek megvalósítására használhatják fel.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/726. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
33.  Búsi Lajos és Becsó Zsolt képviselők a törvényjavaslat 65. § (3) bekezdés módosítását 
javasolják:     
 
„(3) A XVII. Területfejlesztés fejezet, 5. cím, 3. alcím, 2. Decentralizált területfejlesztési 
programok jogcímcsoport támogatási előirányzatai legalább [45] 60 %-át a munkahelyterem-
téssel összefüggő helyi gazdaságfejlesztési, infrastrukturális és foglalkoztatási célokra, 20%-
át a kistérségek elérhetőségét és a kistérségeken belüli közlekedési kapcsolatokat javító közút-
fejlesztésekre szükséges fordítani. Az előirányzat fennmaradó részét a regionális fejlesztési 
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tanácsok a fejlesztési programjaikban szereplő – a régió társadalmi-gazdasági-szellemi súlyá-
nak növekedését és a régión belüli kohézió erősítését szolgáló – sajátos célok, programok, il-
letve projektek megvalósítására használhatják fel.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/728. 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 Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
34.  Szabó György képviselő - kapcsolódva a T/11700/722. számú módosító javaslathoz  - a 
törvényjavaslat 65. § (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(4) A decentralizált támogatási programok előirányzatai felhasználásának általános és prog-
ram-specifikus szabályait – a külön törvényben szabályozott helyi önkormányzati céltámoga-
tások, valamint regionális innováció támogatása kivételével – a Kormány 2005. január 31-éig 
rendeletben állapítja meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1373. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
35.  Becsó Zsolt, Búsi Lajos, dr. Ódor Ferenc és Lenártek András képviselők a törvény-
javaslat 65. § kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Felhatalmazást kap a kormány, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében 
legkedvezőtlenebb helyzetben lévő Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés, Bács-Kiskun, valamint Somogy megyék fejlesztése és ki-
emelten az elmaradott kistérségek felzárkóztatása érdekében a Decentralizált területfejlesztési 
programok előirányzat terhére 12 000,0 millió forint mértékű támogatási keretösszeget külö-
nítsen el.” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 41. (721. sz. jav. - 65.§ új (7) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
36.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új (6) 
bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Felhatalmazást kap a kormány, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében 
legkedvezőtlenebb helyzetben lévő Nógrád megye fejlesztése és kiemelten az elmaradott kis-
térségek felzárkóztatása érdekében a Decentralizált területfejlesztési programok előirányzat 
terhére 1500,0 millió forint mértékű támogatási keretösszeget különítsen el.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 44. (722. sz. jav. - 65.§ új (7) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/722. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
37.  Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 65. § 
kiegészítését javasolják a következő új (6) bekezdés  felvételével:     
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„(6) Felhatalmazást kap a kormány, hogy az egy főre jutó bruttó hazai termék tekintetében 
legkedvezőtlenebb helyzetben lévő Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Borsod-
Abaúj-Zemplén megyék fejlesztése és kiemelten az elmaradott kistérségek felzárkóztatása ér-
dekében a Decentralizált területfejlesztési programok előirányzat terhére 8000,0 millió forint 
mértékű támogatási keretösszeget különítsen el. A keretösszeg 48 %-a Borsod-Abaúj-
Zemplén megye, 34 %-a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 18 %-a Nógrád megye fejlesztésére 
használható fel. „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 42. (719. sz. jav. - 65.§ új (7) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
38.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új (6) 
bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Felhatalmazást kap a kormány, hogy a foglalkoztatás tekintetében legkedvezőtlenebb 
helyzetben lévő Salgótarján megyei jogú város társadalmi-gazdasági fejlesztése érdekében a 
Központi Fejlesztési Feladatok előirányzat terhére 1000,0 millió forint mértékű támogatási 
keretösszeget különítsen el.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 43. (727. sz. jav. - 65.§ új (7) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
39.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/727. számú módosító javaslathoz  - a 
törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új (6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Felhatalmazást kap a kormány, hogy a foglalkoztatás tekintetében az utóbbi években  
egyre kedvezőtlenebb foglalkoztatási helyzetbe lévő Körmend város társadalmi-gazdasági fej-
lesztése érdekében a Központi Fejlesztési Feladatok előirányzat terhére 1500,0 millió forint 
mértékű támogatási keretösszeget különítsen el.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 45. (1355. sz. jav. - 65.§ új (7) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
40.  A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új 
(6) bekezdés  felvételével:     
 
„(6) Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek értékesítéséből 2005. évben várható 
költségvetési bevétel Kormány által meghatározott hányada a XV. Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium fejezet Energiafelhasználási hatékonyság javítása és a XVI. Környezetvédelmi 
és Vízügyi Minisztérium fejezet Hulladékkezelési és gazdálkodási feladatok előirányzatainak 
növelésére felhasználható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1707. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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41.  Becsó Zsolt, Búsi Lajos, dr. Ódor Ferenc és Lenártek András képviselők a törvény-
javaslat 65. § kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A (6) bekezdés szerint elkülönített keret felhasználásának feltételeiről és módozatairól az 
érintett miniszter és a Nógrád megyei területfejlesztési tanácsok elnökei, 2005. február 28-ig 
köt megállapodást.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 35. (721. sz. jav. - 65.§ új (6) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/721. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
42.  Becsó Zsolt, dr. Ódor Ferenc és Lenártek András képviselők a törvényjavaslat 65. § 
kiegészítését javasolják a következő új (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A (6) bekezdés szerint elkülönített keret felhasználásának feltételeiről és módozatairól az 
érintett miniszter és a megyei területfejlesztési tanácsok elnökei 2005. február 28-ig köt meg-
állapodást.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 37. (719. sz. jav. - 65.§ új (6) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/719. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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43.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új (7) 
bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A (6) bekezdés szerint elkülönített keret felhasználásának feltételeiről és módozatairól az 
érintett miniszter és Salgótarján megyei jogú város polgármestere 2005. február 28-ig köt 
megállapodást.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 38. (727. sz. jav. - 65.§ új (6) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/727. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
44.  Becsó Zsolt képviselő a törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új (7) 
bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A (6) bekezdés szerint elkülönített keret felhasználásának feltételeiről és módozatairól az 
érintett miniszter és a Nógrád megyei területfejlesztési tanács elnöke 2005. február 28-ig köt 
megállapodást.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 36. (722. sz. jav. - 65.§ új (6) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/722. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 



- 28 - 

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
45.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/727. számú módosító javaslathoz  - a 
törvényjavaslat 65. § kiegészítését javasolja a következő új (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(7) A (6) bekezdés szerint elkülönített keret felhasználásának feltételeiről és módozatairól az 
érintett miniszter és Körmend város polgármestere 2005. február 28-ig köt megállapodást.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 39. (1355. sz. jav. - 65.§ új(6) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1355. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
46.  Dr. Schvarcz Tibor, dr. Havas Szófia, Kárpáti Zsuzsa, dr. Vidorné dr. Szabó Györ-
gyi, dr. Czinege Imre, dr. Garai István, dr. Kökény Mihály, dr. Nyul István, dr. 
Tittmann János és dr. Tóth István képviselők a törvényjavaslat 73. § kiegészítését javasol-
ják a következő új (3) bekezdés  felvételével:     
 
„(3) A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. jogcím-csoport, 6. 
Járóbeteg szakellátás jogcím  és 10. Fekvőbeteg-szakellátás jogcím  előirányzatait 2005. július 
1-től együttesen kell kezelni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1127. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
47.  Dr. Csáky András képviselő a törvényjavaslat 74. § módosítását javasolja:     
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„74. § A LXXII. Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. cím, 3. alcím, 1. Gyógyító-megelőző el-
látás jogcímcsoport tartalmazza az E. Alapból finanszírozott egészségügyi ellátások szerző-
désben foglalt feladataira tárgyévben folyósítandó összeget. Az előirányzat - a szerződésben 
foglalt feladatok teljesítését követően keletkező megtakarítás esetén -  felhalmozási célú ki-
adásokra is fordítható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/73. 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.   
 
 
48.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/74. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 84. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (2) bekezdés módosítását ja-
vasolja:     
 
„(2) [Az (1) bekezdésben meghatározott keret feltöltése érdekében az OEP a fennmaradó 
lakosságszámot érintően pályázatot ír ki e törvény kihirdetését követő 60 napon belül. A 
pályázat során a szervezőnek a működés földrajzi határain belül zárt terület kialakítá-
sára kell törekednie a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásá-
nak rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott – Budapest kivételével – kistér-
ségi határok figyelembevételével. Azok a szervezők, akik 2004. évben érvényes szerző-
déssel rendelkeztek, az ellátott lakosságszámot pályázat nélkül bővíthetik, elsősorban a 
területükről kimaradt háziorvosi praxisok bevonásával úgy, hogy zárt kistérségek alkos-
sák a területüket.] A jelenlegi szervezők a működés földrajzi határain belül zárt terület ki-
alakítására kötelezettek a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának 
rendjéről szóló kormányrendeletben meghatározott kistérségi határok  figyelembevételével. 
Budapesten a kereten belül értendő az összefüggő földrajzi térség kategóriája. Az összefüggő 
térségi kialakítást - a szükséges háziorvosi praxis cseréket - a szervező feladata a 2004. évben 
érvényes szerződés létszámkeretén belül.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány pontosítást igényel (a kistérségek lehatárólásáról törvény ren-
delkezik).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1416. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Egészségügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
49.  Dr. Csáky András képviselő - kapcsolódva a T/11700/74. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 84. pontja) - a törvényjavaslat 77. § (4) bekezdés módosítását ja-
vasolja:     
 
„(4) Az (5) bekezdés szerinti elvi számla tekintetében az adott kistérség a szervező területének 
minősül, ha a kistérségben működő háziorvosi praxisok több mint 70 %-a csatlakozik a szer-
vezőhöz. Érintett lakosnak minősülnek a bevont kistérségek területi ellátási kötelezettséggel 
rendelkező és területi ellátási kötelezettséggel nem rendelkező háziorvosaihoz bejelentkezet-
tek, és azok a betegek, akiknek a háziorvos olyan egészségügyi szolgáltatás nyújtását - szak-
rendelésre utalás, gyógyszerfelírás stb. - rendeli el, amely az E. Alapnak kiadást eredményez. 
[lakossága. Bejelentkezett lakosnak kell tekinteni a kistérségben működő, területi ellátá-
si kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálathoz bejelentkezetteket is.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
50.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő új 
(1) bekezdésben a Ktv. 1. § (9) bekezdés  felvételével:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény (a további-
akban: Ktv.)  1. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) Az 1. § (1) bekezdésben felsorolt szervezetek és hivatalok, a szervezet vagy a hivatal 
épületében végzendő feladataikat kizárólag köztisztviselői, vagy közalkalmazotti jogviszony-
ban lévő dolgozókkal végezhetik el. A szervezet, illetve hivatal épületében, megbízási, illetve 
vállalkozói jogviszonyban munkát végezni nem lehet, ez alól kivétel a politikai státuszú ál-
lamtitkár, a szakértő, a tanácsadó.” „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikai szempontokra figyelemmel pontosítottuk. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/120. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
51.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő új 
(1) bekezdésben a Ktv. 15. § (1) bekezdés  f) pont  felvételével:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény (a további-
akban: Ktv.) 15. § (1) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 
 
/A közszolgálati jogviszony megszünik:/ 
 
„f) a 62. életév betöltésével.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikai szempontokra figyelemmel pontosítottuk. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 52. (122. sz. jav. - 82.§ új(1)15.§(1) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/119. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
52.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 82. § kiegészítését javasolja a következő új 
(1) bekezdésben a Ktv.  15. § (1) bekezdés g) pont  felvételével:     
 
„(1) A köztisztviselők jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXIII. törvény (a további-
akban: Ktv.) 15. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki: 
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/A közszolgálati jogviszony megszűnik/ 
 
„g) az f) pontban megállapított korhatár a tv. 1. § (1) bekezdésében felsorolt szervezetek és 
hivatalok alkalmazottaira terjed ki. Továbbra is 70 év vonatkozik a bírák és alkotmánybírák 
közszolgálati jogviszonyának megszűnésére.” „ 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikai szempontokra figyelemmel pontosítottuk. 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 51. (119. sz. jav. - 82.§ új (1)15.§ (1) f) ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/122. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
53.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 82. § (5) bekezdésben a Ktv. 44. § (1) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(5) A Ktv. 44. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az Országos Rádió és Televízió Testület Irodájánál, a Gazdasági Versenyhivatalnál, a 
Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Miniszterelnöki Hivatalban, a Kormányzati 
Ellenőrzési Hivatalnál, a Közbeszerzések Tanácsánál, a minisztériumokban, a költségvetési 
fejezet felügyeletét ellátó szervezeteknél[ – a Központi Statisztikai Hivatal területi szerve-
zeti egységei kivételével –], a Közigazgatás-szervezési és Közszolgálati Hivatalnál, az Adó- 
és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál – a területi szervei kivételével –, a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeleténél, a Magyar Államkincstárnál – a területi szervezeti egységei kivételével 
–, a Szerencsejáték Felügyeletnél, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezetnél, a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalnál – a területi szervezeti egységei kivételével –, az Állambizton-
sági Szolgálatok Történeti Levéltáránál, az Országos Rendőr-főkapitányság pénzügyi nyomo-
zó szervénél, továbbá jogszabály által országos hatáskörű szervnek nyilvánított, a Kormány 
közvetlen felügyelete alatt álló, illetve a Kormány által irányított központi költségvetési szer-
veknél, valamint – a belső igazgatási szervei kivételével – az Országos Nyugdíjbiztosítási Fő-
igazgatóságnál és az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál az illetménykiegészítés mértéke 
a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a, középis-
kolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.”" 



- 33 - 

 
Megjegyzés: A módosító javaslat a hatályos törvény szövegét javasolja megtartani, ezért a he-
lyes jogtechnikai megoldás: a törvénymódosítást el kell hagyni.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/53. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
54.  Lezsák Sándor képviselő, valamint Molnár László képviselő a törvényjavaslat 83. § (1) 
bekezdésben a Kjt. 25. § (1) bekezdés e) pont elhagyását javasolja:     
 
„(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló – módosított – 1992. évi XXXIII. törvény (a to-
vábbiakban: Kjt.) [25. §-ának (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki: 
 
/A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:/ 
 
„e) a 70. életév betöltésével.”]  
 
[(2) A Kjt.] 77. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő (2) 
bekezdéssel egészül ki, a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre változik: 
 
„(1) A közalkalmazottat a munkáltató – meghatározott munkateljesítmény elérésének, illetve 
átmeneti (egyszeri vagy rendszeres) többletfeladat (ide nem értve a helyettesítést) teljesítésé-
nek ösztönzésére – a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül kereset-
kiegészítésben részesítheti. A kereset-kiegészítést egyszeri többletfeladat elvégzése esetén az 
annak teljesítését közvetlenül követő illetményfizetés napján, rendszeres többletfeladat esetén 
havi rendszerességgel kell megfizetni.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/54., 121. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
55.  A Kulturális bizottság a törvényjavaslat 84. § (3) bekezdésben az Áht. 13/A. § (5) be-
kezdés módosítását javasolja:     
 
„(3) Az Áht. 13/A. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A (4) bekezdésben megjelölt alrendszerekből támogatás – a 12. § (4) bekezdésében fog-
lalt támogatás kivételével – nem folyósítható, amíg a támogatás kedvezményezettjének a 10. 
§-ban foglalt fizetési kötelezettségével összefüggő, esedékessé vált és még meg nem fizetett 
köztartozása van. A támogatás iránti kérelem benyújtója, illetve kedvezményezettje ezért a 
[támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg] támogató által meghatározott határidőig, 
de legkésőbb a támogatás, illetve a támogatási részlet folyósítását megelőzően nyilatkozik ar-
ról, hogy a 10. §-ban foglalt fizetési kötelezettségével összefüggő, esedékessé vált és meg 
nem fizetett köztartozása nincsen, [és] valamint hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás folyósító-
ja e nyilatkozat valóságtartalmának igazolását kérje a 18/C. § (13)-(15) bekezdésben meghatá-
rozott eljárásban, illetve közvetlenül a 18/C. § (13) bekezdésében nevesített adóhatóságoktól. 
Az illetékfizetési kötelezettség keletkezése szempontjából e nyilatkozat az eljárás megindítása 
iránti kérelemnek minősül azzal, hogy az általános tételű eljárási illetéket azon adóhatóságok 
számára tekintettel kell leróni, amelyektől nyilatkozattétel hiányában külön-külön igazolást 
kellene beszerezni a támogatási kérelem benyújtásához. Nyilatkozattétel hiányában a támoga-
tás[i szerződéshez mellékelni], vagy az egyes támogatási részletek folyósítását megelőzően a 
támogatóhoz, az általa meghatározott határidőig be kell nyújtani az állami és önkormányzati 
adóhatóság, valamint a Vám- és Pénzügyőrség 30 napnál nem régebbi igazolását arról, hogy a 
támogatás kedvezményezettjének a 10. §-ban foglalt fizetési kötelezettségével összefüggő, 
esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincsen.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1339. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
56.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
lat 84. § kiegészítését javasolják a következő új (9) bekezdésben az Áht. 24. § (8) bekezdés  
felvételével:     
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„(9) Az Áht. 24. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki, és az eredeti (8)-(12) bekezdések 
számozása (9)-(13) bekezdésre változik: 
 
„(8) A központi költségvetés terhére fizetendő üdülési, rekreációs, táboroztatási, tanulmányi 
kirándulási célú támogatás, vagy üdülési célú, a költségvetési szerv mint munkáltató által tel-
jesítendő személyi juttatás, csak a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott üdü-
lési csekk igénybevételével nyújtható.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikai szempontra figyelemmel pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 236. (1383. sz. jav. - új110.§ a) ), 237. (1383. sz. jav. 

- új110.§ b) ), 238. (1383. sz. jav. - új110.§ c) ), 239. (1383. sz. jav. - új110.§ f) ), 240. (1383. sz. jav. - új110.§ g) ), 241. (1383. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 242. (1383. sz. jav. - új110.§ i) ), 243. (1383. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1384. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági 
bizottság, az Idegenforgalmi bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
57.  Halmai Gáborné, Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat 84. § 
(10) bekezdésben az Áht. 33/B. § kiegészítését javasolják a következő új (2) bekezdés  fel-
vételével:     
 
/(10) Az Áht. a következő 33/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a pénzügyminiszter és a nemzeti kul-
turális örökség minisztere együttes javaslatára a rendelkezésre álló mértéket meghaladó ga-
ranciaigény esetén kiállítási garanciát vállaljon a 33. § (2) bekezdésében és a 33/B. § (1) be-
kezdésében meghatározott előirányzatok együttes összegének erejéig. A garanciavállalás a 33. 
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§ (2) bekezdésében meghatározott előirányzatot az adott időtartamra vállalható kiállítási ga-
rancia mértékét meghaladó összeg erejéig terheli.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslat elfogadása esetén a 33/B. § bekezdéseinek számozása értelem-
szerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (1226. sz. jav. - 34.§ ), 58. (1226. sz. jav. - 84.§ 

(10) Áht.33/B.§ (6) ), 59. (1226. sz. jav. - 84.§ (11) Áht.33/C.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
58.  Halmai Gáborné, Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat 84. § 
(10) bekezdésben az Áht. 33/B. § (6) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(10) Az Áht. a következő 33/B. §-sal egészül ki:/ 
 
„(6) Nem terjed ki a kiállítási garancia arra a tárgyra, időszakra vagy összegre, amelyre vo-
natkozóan a [kiállító] kölcsönadó vagy a kiállítási tárggyal rendelkezni jogosult biztosítással 
vagy érvényes garanciával rendelkezik.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (1226. sz. jav. - 34.§ ), 57. (1226. sz. jav. - 84.§ 

(10) Áht.33/B.§ új(2) ), 59. (1226. sz. jav. - 84.§ (11) Áht.33/C.§ (1) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
59.  Halmai Gáborné, Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat 84. § 
(11) bekezdésben az Áht. 33/C. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
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„(11) Az Áht. a következő 33/C. §-sal egészül ki: 
 
„33/C. § (1) A költségvetési évben vállalható kiállítási garanciák állományának összege - a 
33/B. § (2) bekezdésben foglalt eset kivételével - az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 
költségvetési törvényben rögzített mértéket. A kiállítási garancia vállalása a kötelezvényben 
foglalt időtartam alatt terheli a költségvetési törvényben meghatározott mértéket.”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 17. (1226. sz. jav. - 34.§ ), 57. (1226. sz. jav. - 84.§ 

(10) Áht.33/B.§ új(2) ), 58. (1226. sz. jav. - 84.§ (10) Áht.33/B.§ (6) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1226. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
60.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(24) bekezdésben az Áht. 108. § (1) bekezdés c)-d) pont  felvételével:     
 
„(24) Az Áht. 108. §-a (1) bekezdésének c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések 
lépnek: 
 
„c) kincstári vagyon KVI általi bérbeadására, használatba adására, vagyonkezelésbe adására, 
 
d) kincstári vagyon cseréjére, amennyiben arra külön jogszabály - ide nem értve a helyi ön-
kormányzat rendeletét - alapján vagy a 109/I. § (1) bekezdésében meghatározott vagyontár-
gyakra nézve, vagy közérdekből kerül sor.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 65. (1338. sz. jav. - 84.§ új(26) ), 66. (1338. sz. jav. - 

84.§ (27) Áht.109/D. (6) ), 67. (1338. sz. jav. - 84.§ új(29) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
61.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 84. § (25) bekezdésben az Áht. 
109/A. § (7) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(25) Az Áht. 109/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A központi költségvetési szervek – a társadalombiztosítási költségvetési szervek, va-
lamint a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek kivételével – a 
vagyonkezelésükben lévő és központi költségvetési szerv elhelyezését közvetlenül nem 
szolgáló vagy jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához nem használt in-
gatlanokat – beleértve a tartósan bérbe adott helyiségeket is – kötelesek felajánlani a 
KVI-nek más állami feladat ellátása vagy az ahhoz szükséges források biztosítása érde-
kében. Az ingatlan értékesítésének kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás felaján-
lásnak minősül, amely nem vonható vissza.”] „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/842. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
62.  Dr. Pósán László, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, Sági József, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők - kapcsolódva a T/11700/10. számon benyújtott módo-
sító javaslatukhoz - a törvényjavaslat 84. § (25) bekezdésben az Áht. 109/A. § (7) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
/(25) Az Áht. 109/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(7) A központi költségvetési szervek – a felsőoktatási intézmények, a Magyar Tudományos 
Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézmények, a társadalombiztosítási 
költségvetési szervek, valamint a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szer-
vek kivételével – a vagyonkezelésükben lévő és központi költségvetési szerv elhelyezését 
közvetlenül nem szolgáló vagy jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához nem 
használt ingatlanokat – beleértve a tartósan bérbe adott helyiségeket is – kötelesek felajánlani 
a KVI-nek más állami feladat ellátása vagy az ahhoz szükséges források biztosítása érdeké-
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ben. Az ingatlan értékesítésének kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás felajánlásnak 
minősül, amely nem vonható vissza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1649. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
63.  Gúr Nándor képviselő a törvényjavaslat 84. § (25) bekezdésben az Áht. 109/A. § (7) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
/(25) Az Áht. 109/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(7) A központi költségvetési szervek – a társadalombiztosítási költségvetési szervek, vala-
mint a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek, valamint az Oktatási 
Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények kivételével – a vagyonkezelé-
sükben lévő és a központi költségvetési szerv elhelyezését közvetlenül nem szolgáló vagy 
jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához nem használt ingatlanokat – beleértve 
a tartósan bérbe adott helyiségeket is – kötelesek felajánlani a KVI-nek más állami feladat el-
látása vagy az ahhoz szükséges források biztosítása érdekében. Az ingatlan értékesítésének 
kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás felajánlásnak minősül, amely nem vonható visz-
sza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/10. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
64.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/10. számú módosító javaslathoz  - a 
törvényjavaslat 84. § (25) bekezdésben az Áht. 109/A. § (7) bekezdés módosítását javasolja:     
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/(25) Az Áht. 109/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
„(7) A központi költségvetési szervek – a társadalombiztosítási költségvetési szervek, vala-
mint a Honvédelmi Minisztérium és a felügyelete alá tartozó szervek, valamint az Oktatási 
Minisztérium felügyelete alá tartozó felsőoktatási intézmények kivételével – a vagyonkezelé-
sükben lévő és [központi] a költségvetési szerv elhelyezését közvetlenül nem szolgáló vagy 
jogszabályban meghatározott állami feladat ellátásához nem használt ingatlanokat – beleértve 
a tartósan bérbe adott helyiségeket is – kötelesek felajánlani a KVI-nek más állami feladat el-
látása vagy az ahhoz szükséges források biztosítása érdekében. Az ingatlan értékesítésének 
kezdeményezése, illetve a tartós bérbe adás felajánlásnak minősül, amely nem vonható visz-
sza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1479. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
65.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(26) bekezdésben az Áht. 109/C. § (7) bekezdés  felvételével:     
 
„(26) Az Áht. 109/C. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(7) A KVI feladata a kincstári vagyonnal történő gazdálkodás tulajdonosi ellenőrzése. 
Az ellenőrzött szervezet vagy személy a tulajdonosi ellenőrzést tűrni, és annak lefolytatásában 
- a külön jogszabályban meghatározott módon - együttműködni köteles.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (1338. sz. jav. - 84.§ új(24) ), 66. (1338. sz. jav. - 

84.§ (27) Áht.109/D. (6) ), 67. (1338. sz. jav. - 84.§ új(29) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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66.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 84. § (27) bekezdésben az Áht. 109/D. § (6) 
bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(27) Az Áht. 109/D. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(6) A (3) bekezdés d) pontjában megjelölt értékesítési mód – a 108. § (1) bekezdés a), b) és 
d) pontjában meghatározott eseteken kívül – kizárólag akkor alkalmazható, ha 
a) az értékesítendő vagyontárgy egyedi bruttó forgalmi értéke az 5 millió forintot nem haladja 
meg, vagy 
b) jogszabályban biztosított jogok gyakorlása, illetve a KVI számára előírt hasznosítási köte-
lezettségek teljesítése miatt a (3) bekezdés a)-c) pontjában megjelölt eljárások nem alkalmaz-
hatók, vagy 
c) az értékesítés olyan személy számára történik, akinek az adott vagyontárgyra jogszabályon 
alapuló elővásárlási joga van, vagy 
d) az értékesítés helyi önkormányzat számára történik, 
e) az értékesítés [-]  két eredménytelen nyilvános pályázatot követően [- külföldi állam ré-
szére] történik.”"    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (1338. sz. jav. - 84.§ új(24) ), 65. (1338. sz. jav. - 

84.§ új(26) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
67.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolja a következő új 
(29) bekezdésben az Áht. 109/G. § (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(29) Az Áht. 109/G. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Ingatlanra vonatkozóan a vagyonkezelői jog megszerzéséhez az ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyzés is szükséges. A 109/F. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozó szervek be-
jegyzett kezelői jogát az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés módosítása nélkül bejegyzett va-
gyonkezelői jognak kell tekinteni. A vagyonkezelő a vonatkozó jogszabályok figyelembevéte-
lével köteles gondoskodni a kincstári vagyonba tartozó ingatlanok tekintetében a Magyar Ál-
lamot és a vagyonkezelőt megillető jogok ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről. 
A vagyonkezelő a jogerős földhivatali bejegyző határozat másolatát köteles annak kézhezvé-
telétől számított 30 napon belül a KVI számára megküldeni.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 60. (1338. sz. jav. - 84.§ új(24) ), 65. (1338. sz. jav. - 

84.§ új(26) ), 66. (1338. sz. jav. - 84.§ (27) Áht.109/D. (6) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1338. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
68.  Balogh József és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/11700/10. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz - a törvényjavaslat 84. § kiegészítését javasolják a következő 
új (30) bekezdésben az Áht. 109/K. § (9) bekezdése  felvételével:     
 
„(30) Az Áht. 109/K. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(9) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a 
foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és a területfejlesztési célkitűzések megvalósí-
tása érdekében a kincstári vagyongazdálkodás céljaira feleslegessé vált, kincstári vagyonkör-
be tartozó ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó 
igényt a képviselő-testület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba 
adásról - a vagyonkezelő felügyeletét ellátó szerv vezetőjének, valamint a 109/I. § (1) bekez-
désében meghatározott vagyonkörre nézve a védettség jellege szerint illetékes miniszter és a 
KVI véleményének kikérésével - a kincstári vagyonért felelős miniszter előterjesztése alapján 
a Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról a KVI és az önkormányzat szerződésben állapo-
dik meg. E bekezdés rendelkezései nem alkalmazhatók azokra az ingatlanokra, melyek ön-
kormányzatoknak történő átadására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irány-
adó.” „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1357. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bi-
zottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, az Idegenfor-
galmi bizottság, az Ifjúsági bizottság, a Kulturális bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Számvevőszéki bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
69.  A Honvédelmi bizottság a törvényjavaslat 84. § (31) bekezdésben az Áht. 109/K. § 
(12) bekezdés b) pont módosítását javasolja:     
 
/(31) Az Áht. 109/K. §-a a következő (12)-(16) bekezdéssel egészül ki:/ 
 
/„(12) A Honvédelmi Minisztérium és a Belügyminisztérium a vagyonkezelésében lévő, a 
honvédelmi miniszter által honvédelmi célra és a belügyminiszter által rendvédelmi célra fe-
leslegesnek minősített és az államháztartás alrendszerében más központi költségvetési szerv 
által hasznosításra nem kerülő ingó tárgyi eszközeit és készleteit/ 
 
„b) a kincstári vagyonra vonatkozó általános szabályok szerint  térítés ellenében [belföldön] 
értékesítheti vagy hasznosíthatja,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1374. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
70.  Dr. Szabó Zoltán és dr. Pető Iván képviselők - kapcsolódva a T/11700/1066. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolják a következő új 
85. §-ban az Nkat.  felvételével:     
 

„A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása 
 
85. § (1) A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Nkat.) 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az Alapprogram átvehet átcsoportosított előirányzatként más fejezeti kezelésű előirány-
zatot, amelyet annak kezelője pályázat útján kíván kulturális célok támogatására fordítani, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel. A pályáztatás lebonyolítására az Alapprogramra érvényes szabályokat kell al-
kalmazni.” 
 
 
(2) Az Nkat. 7. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
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/Az Alapprogramból az alábbi célokra teljesíthetők kiadások:/ 
 
„f) az Alapprogram és kezelője működésével kapcsolatos költségek fedezésére, beleértve a 4. 
§ (4) bekezdése szerinti pályázatkezeléssel összefüggő kiadásait is;” 
 
(3) Az Nkat. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (1) Az Alapprogramból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazda-
sági társaságok, valamint egyéni vállalkozások igényelhetnek támogatást.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1554. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
71.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
85. §-ban a Cct.  felvételével:     
 

„A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. 
törvény módosítása 

 
85. § (1) A helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi 
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Cct.) 1. §-a (1) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
/Az önkormányzatok címzett támogatást igényelhetnek/ 
 
„a) a céltámogatási körben nem támogatható vízgazdálkodási, egészségügyi fekvő- és 
járóbeteg-szakellátási célú, szociális, közoktatási és kulturális önkormányzati térségi, vagy 
jogszabály által elfogadott országos, illetve törvényben meghatározott fővárosi, megyei szak-
mai fejlesztési programba foglalt önkormányzati feladatok ellátását szolgáló, kiemelt fontos-
ságú, 250 millió forint feletti beruházási összköltségű önkormányzati beruházások megvalósí-
tására, továbbá 
 
b) a szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló 1 milliárd forint feletti összköltségű beruházá-
sok megvalósítására, azzal, hogy e beruházások esetében 
 
ba) a központi támogatás maximális mértéke - a 6. § és a 7. §-ban foglaltak figyelembe véte-
lével - megegyezik a céltámogatásokra vonatkozó támogatási mértékkel, illetve 
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bb) a  címzett támogatási igények kielégítési sorrendjének megállapítása során a törvény 6. 
számú mellékletének I. pontjában meghatározott, a céltámogatásra vonatkozó igénykielégítési 
szempontok sorrendjét kell figyelembe venni.” 
 
(2) A Cct. 1. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (2)-
(4) bekezdés jelölése (3)-(5) bekezdésre változik: 
 
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott beruházások esetében a beruházás összköltségének 
legalább 15 %-át, a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, vagy az 
országos átlagot is jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott településeken a helyi ön-
kormányzatoknak, továbbá a megyei önkormányzatoknak a beruházási összköltség 10 %-át, a 
mindkét szempontból egyidejűleg hátrányosan érintett önkormányzatoknak pedig a beruházá-
si összköltség 5 %-át kell biztosítaniuk saját forrásként.” 
 
(3) A Cct. 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) Az önkormányzatnak a beruházási koncepcióját egyeztetnie kell a szakminisztérium 
szakmai fejlesztési programjával. A szakminisztérium a címzett támogatás iránti önkormány-
zati igényt megalapozó beruházási koncepciót - a Regionális Fejlesztési Tanácsoknak az 
egészségügyi beruházások esetén a Regionális Egészségügyi Tanácsokkal, a szennyvízelve-
zést és -tisztítást szolgáló beruházások esetében a Területi Vízgazdálkodási Tanácsokkal 
egyeztetett javaslatai figyelembe vételével - véleményezi.” 
 
(4) A Cct. 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A céltámogatás nyújtása - az igények a törvény 6. sz. melléklete szerinti rangsorolását 
követően - a megvalósíthatósági tanulmány alapján meghatározott szakmai, műszaki és pénz-
ügyi szempontból legkedvezőbb változat szerinti költség alapján történik.” 
 
(5) A Cct. a következő 4/A. §-sal egészül ki: 
 
„4/A. § (1) A céltámogatás nyújtásáról - társult települések esetén a székhely település szerinti 
illetékességgel - a Regionális Fejlesztési Tanács dönt, az ágazati minisztériumokkal történt 
szakmai egyeztetést követően. 
 
(2) A Regionális Fejlesztési Tanácsok a céltámogatás nyújtásáról szóló döntéshozatal során 
megkérik a régiókban működő szakmai szervezetek: 
 
a) a Regionális Egészségügyi Tanács és 
 
b) a Területi Vízgazdálkodási Tanács 
javaslatait.” 
 
(6) A Cct. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6. § A céltámogatási igények rangsorolásának szempontjait és maximális mértékét a törvény 
6. számú melléklete határozza meg. Amennyiben az önkormányzat a beruházás megvalósítá-
sához egyéb támogatásban is részesül, úgy a beruházás összköltségének legalább 15%-át az 
önkormányzat(ok)nak a saját költségvetése terhére (tényleges saját forrás), illetőleg lakossági 
hozzájárulásból kell biztosítania.  A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból 
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elmaradott vagy az országos átlagot is jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott tele-
püléseken a helyi önkormányzatoknak a beruházási összköltség 10%-át, a mindkét szempont-
ból egyidejűleg hátrányosan érintett önkormányzatoknak pedig a beruházási összköltség 5%-
át kell biztosítaniuk saját forrásként.” 
 
(7) A Cct. 7. §-ának (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A közös beruházásként megvalósítható 2000 fő alatti állandó népességű települések ön-
kormányzatai által tervezett szennyvíztisztító telep építése, illetve települési folyékony hulla-
dék (tengelyen szállított szennyvíz) tisztítótelep építése esetén is megilleti a települési önkor-
mányzatokat az (1) bekezdésben megfogalmazott emelt támogatási összeg.” 
 
(8) A Cct. 8. §-ának (1) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a következő 
(6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(1) A Regionális Fejlesztési Tanácsok által a feltételeknek megfelelő céltámogatási igények 
kielégítésére fordítható előirányzat összegét az éves költségvetési törvény határozza meg.” 
 
„(3) Amennyiben az éves költségvetés nem ad fedezetet valamennyi, a feltételeknek megfele-
lően benyújtott új igényre, akkor az éves céltámogatás összege - ha a Regionális Fejlesztési 
Tanácsok másként nem döntenek - a következő arányban oszlik meg az egyes támogatási cé-
lok között: 
 
a) a működő kórházak és szakrendelők gép-műszer beszerzései 15%, 
 
b) a szennyvízelvezetés és -tisztítás 85%.” 
 
„(6) A céltámogatási igények döntés-előkészítése során a Regionális Fejlesztési Tanácsok a 
beruházások pénzügyi (át)ütemezését kezdeményezhetik - az e §  (5) bekezdésében előírtak 
figyelembevételével - a támogatást igénylő önkormányzatoknál, amennyiben az a Regionális 
Fejlesztési Tanácsok döntési jogkörébe utalt céltámogatási keret maradéktalan felhasználása 
érdekében szükséges.” 
 
(9) A Cct. 9. §-ának (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az adott évi céltámogatás előirányzatából támogatásban részesülő önkormányzatok jegy-
zékét - a beruházás teljes időszakára vonatkozóan - a külön jogszabályban szereplő beruházási 
adatlapon feltüntetett éves támogatási ütemekkel a Regionális Fejlesztési Tanácsok minden év 
május 31-ig nyilvánosságra hozzák az Önkormányzatok Közlönyében. 
 
(2) A tárgyév június 30-áig lemondással, visszafizetéssel és elvonással felszabaduló címzett 
és céltámogatás, valamint az előző év december 31-éig a működésképtelenné vált  helyi ön-
kormányzatok kiegészítő támogatására és a céljellegű decentralizált támogatás éves költség-
vetési törvényben meghatározott vis maior tartalékára fel nem használt összeg az egyes cím-
zett támogatással folyamatban lévő beruházások - a törvény 3. § (8) bekezdése szerinti több-
letköltségeire, a tárgyévi előirányzatból ki nem elégíthető, de a feltételeknek megfelelő - 
szennyvízelvezetés és -tisztítás, valamint az egészségügyi gép-műszer beszerzés beruházási 
céljaira benyújtott - céltámogatási igények kielégítésére fordítható. 
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(3) A szennyvízelvezetés és -tisztítás céljaira benyújtott, valamint az egészségügyi gép-
műszer beszerzést célzó céltámogatási igények kielégítéséről a Regionális Fejlesztési Taná-
csok kiegészítő jegyzéket tehetnek közzé. A kiegészítő jegyzék közzétételét követően a tárgy-
évben ki nem elégített igények érvényüket vesztik.” 
 
(10) A Cct. 11. §-ának (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Címzett támogatás esetében a területfejlesztésért felelős miniszter, céltámogatás esetében 
a Regionális Fejlesztési Tanács a 11. § (4) bekezdése szerinti határidőt a közbeszerzési eljárás 
elhúzódása esetén - kérelemre - legfeljebb a határidő lejártát követő év április 30. napjáig 
meghosszabbíthatja. 
 
(6) Közbeszerzési eljárás elmulasztása, továbbá a közbeszerzési eljárásra vonatkozó jogsza-
bályokba ütköző módon megkötött szerződések semmisségének jogerős bírósági döntés általi 
megállapításának esetében 
 
a) a területfejlesztésért felelős miniszter a központi támogatás folyósításának megszüntetését 
kezdeményezi a Magyar Államkincstárnál, továbbá elvonja a fel nem használt támogatás elői-
rányzatát, 
 
b) az önkormányzat köteles a felhasznált támogatást a jegybanki alapkamat kétszeresének 
megfelelő mértékű kamattal növelten visszafizetni a központi költségvetésbe a jogerős bíró-
sági döntést követő 8 napon belül. „ 
 
(11) A Cct. a következő 13/A. §-sal egészül ki: 
 
„13/A. § Szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházás esetében az önkormányzatnak az üze-
meltetési engedélyezési eljárás során, de legkésőbb az üzembe helyezést követő egy éven be-
lül az engedélyező hatóság igazolása alapján a Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazga-
tósága útján - címzett támogatás esetében a területfejlesztésért felelős miniszter, céltámogatás 
esetén pedig a Regionális Fejlesztési Tanácsok felé - igazolnia kell a 80 %-os bekötési arány 
megvalósulását.” 
 
(12) A Cct. 14. §-a (5) bekezdésének c) pontja és (6) bekezdése helyébe a következő rendel-
kezés lép: 
 
/Ha az önkormányzat/ 
 
„c) a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházás esetében a 80%-os bekötési arány megvaló-
sulását nem igazolja a 13/A. §-ban meghatározott határidőben, úgy a központi támogatás alap-
ját képező vízjogi létesítési engedélyben szereplő bekötő vezetékek hosszára igénybe vett 
központi támogatásnak a hiányzó bekötésekre eső része tekintetében” 
 
„(6) A lemondásról és felhasználás esetén ezzel egyidejűleg a visszafizetésről - a képviselő-
testületi határozatok és az átutalási megbízás másolatának megküldésével - a döntést és a visz-
szafizetést követő nyolc munkanapon belül az önkormányzatnak értesítenie kell a Magyar Ál-
lamkincstár Területi Igazgatósága útján: címzett támogatás esetében a területfejlesztésért fele-
lős minisztert, céltámogatás esetén a Regionális Fejlesztési Tanácsot. A jelzett határidő elmu-
lasztása esetén a vissza nem fizetett összeg után az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-ának (2) bekezdése szerinti - a felhasználási 
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kötöttséggel járó állami támogatásokra vonatkozó - kamatot kell fizetni a központi költségve-
tés javára.” 
 
(13) A Cct. 14. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a 14. §  a kö-
vetkező (11)-(13) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(10) A helyi önkormányzatok központi támogatásának adott évi előirányzatából, továbbá az 
előző évek előirányzat-maradványából az adott év június 30-áig lemondással, illetve a (7) és 
(9) bekezdés szerinti elvonással, valamint a (8) bekezdés, a 16. § (2)-(3) bekezdése és a 19. § 
(1) bekezdése szerint, továbbá - a 21/C. §-ban foglaltak kivételével - az Állami Számvevőszék 
vizsgálata miatt visszafizetéssel felszabaduló, illetve a visszafizetett összeggel azonos - ma-
radványt növelő - előirányzat felhasználható az egyes címzett támogatással folyamatban lévő 
beruházások a törvény 3. § (8) bekezdése szerinti többletköltségeire, valamint a 9. § (2) be-
kezdés szerinti céltámogatási igények kielégítésére. 
 
(11) Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a kiegészítő jegyzékbe kerülhetnek, a területi-
leg illetékes Regionális Fejlesztési Tanács megkeresésére nyolc munkanapon belül nyilatkoz-
niuk kell a támogatási igényük fenntartásáról. A határidő elmulasztása jogvesztő. 
 
(12) A céltámogatásban részesülő önkormányzatok kiegészítő jegyzékét a Regionális Fejlesz-
tési Tanácsok évente szeptember 15-éig teszik közzé az Önkormányzatok Közlönyében. 
 
(13) A kiegészítő jegyzékben szereplő beruházásoknál a tervezett befejezés egy évvel később-
re módosul. Egyebekben, a kiegészítő jegyzékben szereplő beruházások esetén a céltámogatás 
felhasználására vonatkozó feltételek változatlanok.” 
 
(14) A Cct. 17. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a követ-
kező (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) A Kincstár vagy a számlavezető bank (a továbbiakban együtt: pénzintézet) a központi 
támogatást a támogatási cél teljesítését igazoló, ki nem egyenlített számla alapján hívja le a 
támogatási arányok betartásával. A finanszírozási szerződésnek felhatalmazást kell tartalmaz-
nia az önkormányzat részéről arra, hogy a pénzintézet az arányos központi támogatáson felüli 
összeget minden számla kiegyenlítésekor leemeli a központi támogatás címzettjének megne-
vezett önkormányzat számlájáról. 
 
(5) A címzett vagy céltámogatás folyósítása kiegyenlített számla esetében akkor lehetséges, 
ha a támogatás címzettje 
 
a) a megvalósíthatósági tanulmány, a közbeszerzés tárgyára vonatkozó és a címzett vagy cél-
támogatás alapját képező jogerős, érvényes hatósági (építésre jogosító) engedélyhez tartozó 
tervdokumentáció egyszeri költségét igazoló kifizetett számlát nyújt be, vagy 
 
b) lehívta az adott évben rendelkezésére álló összes címzett vagy céltámogatást, és a beruhá-
zás folytatása érdekében további számlákat fizet ki, amelyeket a következő év(ek)ben, számá-
ra arra az év(ek)re jóváhagyott címzett vagy céltámogatási keret terhére nyújt be a pénzinté-
zettel megkötött finanszírozási szerződés alapján. 
  
(6) A központi támogatással megvalósuló beruházások pénzügyi adatairól a pénzintézet az 
éves költségvetéshez és a zárszámadáshoz kapcsolódóan, szükség szerint a Regionális Fej-
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lesztési Tanácsok, a területfejlesztésért felelős miniszter és a pénzügyminiszter részére tájé-
koztatást ad.” 
 
(15) A Cct. 19. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) A központi támogatással létrejövő beruházást kizárólagos önkormányzati vízgazdálkodá-
si beruházások esetében állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő teher-, per- és igény-
mentes ingatlanon lehet megvalósítani.  Kivéve a csapadékvíz-elvezető és szennyvízcsatorna-
hálózat építését.” 
 
(16) A Cct. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Egészségügyi beruházás esetén az Egészségügyi Minisztérium és a Magyar Terület- és 
Regionális Fejlesztési Hivatal megállapodik az Egészségbiztosítási Alap kezelőjével a mű-
ködtetés finanszírozásának vállalásáról.” 
 
(17) A Cct. 21 /F. §-ának (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A szociális feladatokat ellátó egyházi jogi személyek, egyesületek, alapítványok, közala-
pítványok, országos kisebbségi önkormányzatok és közhasznú társaságok (a továbbiakban: 
nem állami fenntartó) címzett támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 57. § (2) bekezdésében megje-
lölt szociális szakellátási célt szolgáló és 250 millió forint feletti beruházási összköltségű be-
ruházások megvalósítására. 
 
(2) A nem állami fenntartó címzett támogatást csak akkor igényelhet, ha maga vagy egyházi 
fenntartó esetén az erre feljogosított szerve az állammal vagy a Kormánnyal megállapodást 
kötött szociális feladatok átvállalására, illetve ha a beruházással érintett intézmény működte-
tésére a feladat ellátására kötelezett helyi önkormányzattal érvényes ellátási szerződéssel ren-
delkezik. A címzett támogatás 
 
a) mértéke legfeljebb a beruházási összköltségnek a nem állami fenntartó saját forrásából nem 
fedezett része, 
 
b) a támogatási igény benyújtása előtt meg nem kezdett beruházáshoz igényelhető, 
 
c) csak a településrendezési tervekkel összhangban lévő beruházáshoz igényelhető, valamint 
 
d) a címzett támogatással megvalósítandó beruházást a beruházó kizárólagos tulajdonában 
vagy/és önkormányzati, állami tulajdonban lévő teher-, per- és igénymentes ingatlanon lehet 
megvalósítani, továbbá 
 
e) a nem állami fenntartó címzett támogatásra akkor jogosult, ha az igénylés 
szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának az Ifjúsági, Család-
ügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium, továbbá a külön jogszabály alapján költ-
ségvetési támogatások felhasználásának ellenőrzésére hivatott szervek részéről történő ellen-
őrzéséhez hozzájárul. 
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(3) A nem állami fenntartó a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatására vonatkozó kü-
lön jogszabályokban előírt feltételeknek megfelelően és határidőben beruházási koncepciót 
nyújt be az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumhoz. 
 
(4) Az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium véleményezi a nem 
állami fenntartó beruházási koncepcióját, majd a helyi önkormányzatok beruházási koncepci-
ójával egyidejűleg - a külön jogszabályban meghatározott határidőben - szakmai véleménnyel 
ellátott, az önkormányzati és nem állami fenntartókra vonatkozóan külön-külön rangsorolt ja-
vaslatot küld a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalnak.” 
 
(18) A Cct. 21 /F. §-ának (7) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(7) A nem állami fenntartó által benyújtott címzett támogatási igénybejelentést a törvényja-
vaslatnak az Országgyűléshez történő benyújtása előtt - a rendelkezésre álló előirányzat mér-
tékétől függően, valamint a szakmai követelményeknek megfelelően - az Ifjúsági, Családügyi, 
Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium kezdeményezésére a nem állami fenntartó módo-
sítja.” 
 
„(9) A nem állami fenntartók által megvalósítandó szociális beruházások címzett támogatásá-
nak fedezetét az Országgyűlés az éves költségvetési törvényben az Ifjúsági, Családügyi, Szo-
ciális és Esélyegyenlőségi Minisztérium fejezetében határozza meg.” 
 
(19) A Cct. 21/F. §-a (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(10) A nem állami fenntartónak jóváhagyot címzett támogatás folyósítása, felhasználása és 
elszámolása az alábbiak szerint történik: 
 
a) a nem állami fenntartónak jóváhagyott címzett támogatást a Kincstár folyósítja az Ifjúsági, 
Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium utalványozása alapján, a nem állami 
fenntartó számlavezető bankján keresztül; 
 
b) a nem állami fenntartónak finanszírozási szerződést kell kötnie a Kincstárral; 
 
c) a Kincstár a címzett támogatást a támogatási cél teljesítését igazoló, ki nem egyenlített 
számla alapján hívja le a támogatási arányok betartásával. A finanszírozási szerződésnek fel-
hatalmazást kell tartalmaznia a nem állami fenntartó részéről arra, hogy a pénzintézet az ará-
nyos címzett támogatáson felüli összeget minden számla kiegyenlítésekor leemeli a nem ál-
lami fenntartó számlájáról; 
 
d) a beruházás műszaki tartalmának változtatásából, az ár- és árfolyamváltozásból, valamint a 
kivitelezés átütemezéséből származó többletköltség miatt a nem állami fenntartót a beruházás 
elfogadott összköltségéhez képest további központi támogatás nem illeti meg; 
 
e) a címzett támogatást a nem állami fenntartónak vissza kell fizetnie az állami 
költségvetésbe, ha a támogatás igénybevételével keletkezett vagyont nem helyi önkormányzat 
részére elidegeníti, megterheli, illetve az igénybejelentésben megjelölt beruházási céltól elté-
rően hasznosítja; 
 
f) a címzett támogatás igénybevétele során a 11. § (2)-(4), a 12. § (1),valamint a 16. § (3) be-
kezdésében foglaltakat a nem állami fenntartónak is alkalmazni kell; 
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g) a nem állami fenntartó a 14. § (1) bekezdésében foglaltak esetén elveszíti a címzett támo-
gatásra való jogosultságot, a 14. § (4) bekezdésében és (5) bekezdés a)-b) pontjában foglaltak 
esetén le kell mondania a címzett támogatásról. Amennyiben a nem állami fenntartó a lemon-
dási kötelezettségének nem tesz eleget, illetve a jogtalanul felhasznált címzett támogatást nem 
fizeti vissza, úgy a 14. § (6) bekezdése szerinti kamatot kell fizetni a központi költségvetés ja-
vára; 
 
h) a nem állami fenntartónak a címzett támogatás előirányzatának felhasználásáról a beruhá-
zás befejezését követő hat hónapon belül - a finanszírozó pénzintézet bevonásával - az Ifjúsá-
gi, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztériumnak el kell számolnia, az elszámo-
lással egyidejűleg a fel nem használt előirányzatról le kell mondania.” 
 
(20)  A Cct. a következő - e törvény 22. számú mellékletével megállapított - 6. számú mellék-
lettel egészül ki.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot jogtechnikaiag pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 211. (1694. sz. jav. - 108.§ új (1) ), 213. (1694. sz. 

jav. - 108.§ új (2) ), 234. (1694. sz. jav. - 109.§ (1) új p) ), 565. (1694. sz. jav. - új 22. mell ben ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
72.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (1) bekez-
désben a Közokt. tv. 9. § elhagyását javasolják:     
 
„[(1) A közoktatásról szóló – módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Közokt. tv.). 9. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) Az alapműveltségi vizsga, az érettségi vizsga, a művészeti alapvizsga és a művészeti 
záróvizsga állami vizsga. Az érettségi vizsgát országosan egységes vizsgakövetelmények 
(a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények), az alapműveltségi vizsgát, a művészeti 
alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát az iskola által kidolgozott követelmények szerint 
kell megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizsgaszabályzat és 
az érettségi vizsga vizsgakövetelményei alapján kell meghatározni. Az érettségi vizsga 
központi vizsgakövetelményeit az iskola – a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint – a he-
lyi tantervében meghatározottak alapján helyi vizsgakövetelményekkel egészítheti ki. A 
központi vizsgakövetelmények megállapítása és kihirdetése, az értékelés szabályozása az 
állam feladata. A vizsgát – ha az érettségi vizsga vizsgaszabályzata másképp nem ren-
delkezik – az iskola szervezi. A szóbeli vizsgák nyilvánosak. A nyilvánosságot a vizsgabi-
zottság elnöke korlátozhatja, illetve kizárhatja, ha azt a vizsga rendjének fenntartása 
indokolja. A vizsga az oktatás nyelvén – magyarul, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, 
illetve más idegen nyelven – folyik. A vizsgázó – a vizsgaszabályzatban meghatározottak 
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szerint – megtekintheti írásbeli dolgozatát, és csatolhatja az értékeléssel kapcsolatos vé-
leményét. 
 
(2) Az alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga megszervezésére, lebonyolítására, az 
alapműveltségi vizsga és az érettségi vizsga vizsgatantárgyaira, az érettségi vizsga vizs-
gatantárgyainak követelményeire, a vizsgázók teljesítményének értékelésére, a jelentke-
zésre és az ügyvitelre vonatkozó rendelkezéseket az alapműveltségi vizsga, illetve az 
érettségi vizsga vizsgaszabályzata határozza meg. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatát 
a Kormány rendeletben adja ki. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának a Kormány 
részére történő benyújtása előtt be kell szerezni az Országos Köznevelési Tanács és a 
Közoktatáspolitikai Tanács véleményét, a nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelést és 
oktatást érintő kérdésekben az Országos Kisebbségi Bizottság egyetértését.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 75. (870. sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. 
(870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ 

(11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ 

(8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. 

sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
73.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és 
Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 85. § (1) bekezdésben a Közokt. tv. 9. § (1) be-
kezdés módosítását javasolják:     
 
/(1) A közoktatásról szóló – módosított – 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. 
tv.). 9. §-ának (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(1) Az alapműveltségi vizsga, az érettségi vizsga, a művészeti alapvizsga és a művészeti zá-
róvizsga állami vizsga. Az alapműveltségi vizsgát és az érettségi vizsgát országosan egységes 
vizsgakövetelmények (a továbbiakban: központi vizsgakövetelmények), [az alapműveltségi 
vizsgát,] a művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát az iskola által kidolgozott köve-
telmények szerint kell megtartani. Az érettségi vizsga központi vizsgakövetelményeit a vizs-
gaszabályzat és az érettségi vizsga vizsgakövetelményei alapján kell meghatározni. Az érett-
ségi vizsga központi vizsgakövetelményeit az iskola – a vizsgaszabályzatban foglaltak szerint 
– a helyi tantervében meghatározottak alapján helyi vizsgakövetelményekkel egészítheti ki. A 
központi vizsgakövetelmények megállapítása és kihirdetése, az értékelés szabályozása az ál-
lam feladata. A vizsgát – ha az érettségi vizsga vizsgaszabályzata másképp nem rendelkezik – 
az iskola szervezi. A szóbeli vizsgák nyilvánosak. A nyilvánosságot a vizsgabizottság elnöke 
korlátozhatja, illetve kizárhatja, ha azt a vizsga rendjének fenntartása indokolja. A vizsga az 
oktatás nyelvén – magyarul, a nemzeti, etnikai kisebbség nyelvén, illetve más idegen nyelven 
– folyik. A vizsgázó – a vizsgaszabályzatban meghatározottak szerint – megtekintheti írásbeli 
dolgozatát, és csatolhatja az értékeléssel kapcsolatos véleményét.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1208. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
74.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sá-
gi József képviselők a törvényjavaslat 85. § (2) bekezdésben a Közokt. tv. 9. § (7) bekezdés 
elhagyását javasolják:     
 
„[(2) A Közokt. tv. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (7)-(10) 
bekezdés jelölése (8)-(11) bekezdésre változik: 
 
„(7) A szakiskolában, a gimnáziumban és a szakközépiskolában alapműveltségi vizsga 
szervezhető. Az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell szervezni, il-
letve művészeti záróvizsga szervezhető. Az e bekezdésben szabályozott vizsgákon köz-
pontilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi tantervében meghatározott 
követelmények alapján kell vizsgát tenni.”] „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/840. 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.   
 
 
75.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (2) bekez-
désben a Közokt. tv. 9. § (7) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(2) A Közokt. tv. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (7)-(10) 
bekezdés jelölése (8)-(11) bekezdésre változik: 
 
„(7) A szakiskolában, a gimnáziumban és a szakközépiskolában alapműveltségi vizsga 
szervezhető. Az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell szervezni, il-
letve művészeti záróvizsga szervezhető. Az e bekezdésben szabályozott vizsgákon köz-
pontilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi tantervében meghatározott 
követelmények alapján kell vizsgát tenni.”] „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 79. (870. 

sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 
90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) 

Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. 

jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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76.  Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sá-
gi József képviselők a törvényjavaslat 85. § (2) bekezdésben a Közokt. tv. 9. § (7) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„(2) A Közokt. tv. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (7)-(10) be-
kezdés jelölése (8)-(11) bekezdésre változik: 
 
„(7) A szakiskolában[, a gimnáziumban] és a szakközépiskolában alapműveltségi vizsga 
szervezhető. Az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell szervezni, illetve 
művészeti záróvizsga szervezhető. Az e bekezdésben szabályozott vizsgákon központilag 
meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi tantervében meghatározott követelmények 
alapján kell vizsgát tenni.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/841. 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.   
 
 
77.  Stolár Mihály és Kuzma László képviselők - kapcsolódva a T/11700/840. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz - a törvényjavaslat 85. § (2) bekezdésben a Közokt. tv. 9. § 
(7) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(2) A Közokt. tv. 9. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi (7)-(10) be-
kezdés jelölése (8)-(11) bekezdésre változik: 
 
„(7) A szakiskolában[, a gimnáziumban és a szakközépiskolában] alapműveltségi [vizsga] 
vizsgát kell szervez[hető]ni. Az alapfokú művészetoktatási intézményben alapvizsgát kell 
szervezni, illetve művészeti záróvizsga szervezhető. Az e bekezdésben szabályozott vizsgá-
kon központilag meghatározott vizsgatantárgyakból, az iskola helyi tantervében meghatáro-
zott követelmények alapján kell vizsgát tenni.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1648. 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.   
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78.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és dr. Vidoven Árpád képviselők a törvényja-
vaslat 85. § (3) bekezdésben a Közokt. tv. 31. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(3) A Közokt. tv. 31. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 
A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak sze-
rint kell szervezni. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelmé-
nyeit, vizsgafeladatait – helyi tanterve alapján – az alapfokú művészetoktatási intéz-
mény határozza meg, figyelembe véve az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és 
tantervi programjában meghatározottakat.”] „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/823. 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.   
 
 
79.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (3) bekez-
désben a Közokt. tv. 31. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(3) A Közokt. tv. 31. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. 
A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak sze-
rint kell szervezni. A művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga vizsgakövetelmé-
nyeit, vizsgafeladatait – helyi tanterve alapján – az alapfokú művészetoktatási intéz-
mény határozza meg, figyelembe véve az alapfokú művészetoktatás követelményeiben és 
tantervi programjában meghatározottakat.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 
90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) 

Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. 

jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
80.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (4) bekez-
désben a Közokt. tv. 38. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(4) A Közokt. tv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges fel-
tételekkel. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges 
feltételekkel, ha állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továb-
bá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szük-
séges pénzeszközökkel rendelkezik. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közok-
tatási intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott he-
lyiségek – ha e törvény másként nem rendelkezik – határozatlan időre a kizárólagos 
használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a köz-
oktatási intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt alkalmazotti 
létszám legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban, illetve 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. A közoktatási intézmény az alapító, illető-
leg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gon-
doskodik feladatainak ellátásáról. A közoktatási intézmények fenntartási és működési 
költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell 
előirányozni.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 
90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) 

Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. 

jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
81.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (4) bekezdésben a Közokt. tv. 
38. § (1) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(4) [A Közokt. tv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges fel-
tételekkel. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges 
feltételekkel, ha állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továb-
bá a jogszabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szük-
séges pénzeszközökkel rendelkezik. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közok-
tatási intézmény, ha a feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott he-
lyiségek – ha e törvény másként nem rendelkezik – határozatlan időre a kizárólagos 
használatában állnak. Állandó saját alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a köz-
oktatási intézmény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt alkalmazotti 
létszám legalább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban, illetve 
közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. A közoktatási intézmény az alapító, illető-
leg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gon-
doskodik feladatainak ellátásáról. A közoktatási intézmények fenntartási és működési 
költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell 
előirányozni.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/838. 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.   
 
 
82.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (4) bekezdésben a Közokt. tv. 
38. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(4) A Közokt. tv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltéte-
lekkel. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltéte-
lekkel, ha állandó [saját ]székhellyel, [állandó ]saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jog-
szabályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénz-
eszközökkel rendelkezik. [Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási in-
tézmény, 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 intéz-
mény, ha az alaptevékenységének ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám leg-
alább hetven százalékát határozatlan időre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalma-
zotti jogviszonyban foglalkoztatja.] A közoktatási intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó 
szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak 
ellátásáról. A közoktatási intézmények fenntartási és működési költségeit az évente összeállí-
tott és a fenntartó által megállapított költségvetésben kell előirányozni.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/837. 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.   
 
 
83.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 85. § (4) bekezdésben a Közokt. tv. 38. § (1) 
bekezdés módosítását javasolja:     
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„(4) A Közokt. tv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltéte-
lekkel. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltéte-
lekkel, ha állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogsza-
bályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénzeszkö-
zökkel rendelkezik. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a 
feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek – ha e törvény más-
ként nem rendelkezik – határozatlan időre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját 
alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységé-
nek ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát [határozat-
lan időre szóló] munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. A 
közoktatási intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, vala-
mint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A közoktatási intézmények 
fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapított 
költségvetésben kell előirányozni.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1085., 1190. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
84.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és 
Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 85. § (4) bekezdésben a Közokt. tv. 38. § (1) be-
kezdés módosítását javasolják:     
 
„(4) A Közokt. tv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltéte-
lekkel. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltéte-
lekkel, ha állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogsza-
bályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénzeszkö-
zökkel rendelkezik. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a 
feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek – ha e törvény más-
ként nem rendelkezik – határozatlan időre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját 
alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységé-
nek ellátásához szükséges előírt alkalmazotti létszám legalább [hetven] ötven százalékát hatá-
rozatlan időre szóló munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. 
A közoktatási intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, va-
lamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A közoktatási intézmé-
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nyek fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapí-
tott költségvetésben kell előirányozni.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1075. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bi-
zottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
85.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1085. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz - a törvényjavaslat 85. § (4) bekezdésben a Közokt. 
tv. 38. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(4) A Közokt. tv. 38. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A közoktatási intézménynek rendelkeznie kell a feladatai ellátásához szükséges feltéte-
lekkel. A közoktatási intézmény akkor rendelkezik a feladatai ellátásához szükséges feltéte-
lekkel, ha állandó saját székhellyel, állandó saját alkalmazotti létszámmal, továbbá a jogsza-
bályban meghatározott eszközökkel, szabályzatokkal és a működéséhez szükséges pénzeszkö-
zökkel rendelkezik. Állandó saját székhellyel akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha a 
feladatai ellátásához szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek – ha e törvény más-
ként nem rendelkezik – határozatlan időre a kizárólagos használatában állnak. Állandó saját 
alkalmazotti létszámmal akkor rendelkezik a közoktatási intézmény, ha az alaptevékenységé-
nek ellátásához szükséges pedagógus munkakörben, továbbá a nevelő és oktató munkát köz-
vetlenül segítő munkakörben előírt alkalmazotti létszám legalább hetven százalékát [határo-
zatlan időre szóló] munkaviszonyban, illetve közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatja. 
A közoktatási intézmény az alapító, illetőleg a fenntartó szerv által biztosított pénzeszköz, va-
lamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. A közoktatási intézmé-
nyek fenntartási és működési költségeit az évente összeállított és a fenntartó által megállapí-
tott költségvetésben kell előirányozni.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1495. 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, 
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- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
86.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (5) bekez-
désben a Közokt. tv. 40. § (11) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(5) [A Közokt. tv. 40. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésé-
nek hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi 
minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyama-
tát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 
végrehajtását. A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői 
szervezet (közösség) négy évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak 
és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) 

Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. 

jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
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87.  Sági József és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 85. § (5) bekezdésben a 
Közokt. tv. 40. § (11) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(5) [A Közokt. tv. 40. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésé-
nek hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi 
minőségirányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyama-
tát, ennek keretei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok 
végrehajtását. A minőségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői 
szervezet (közösség) négy évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak 
és a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/836. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
88.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és 
Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 85. § (5) bekezdésben a Közokt. tv. 40. § (11) be-
kezdés módosítását javasolják:     
 
/(5) A Közokt. tv. 40. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének 
hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőség-
irányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek kere-
tei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A minő-
ségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) [négy] 
évente értékeli. Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak és a helyben szokásos módon 
nyilvánosságra kell hozni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1213. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
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- 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.   
 
 
89.  Kuzma László és Tóth Ferenc képviselők a törvényjavaslat 85. § (5) bekezdésben a 
Közokt. tv. 40. § (11) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(5) A Közokt. tv. 40. §-ának (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(11) Az intézményi minőségirányítási program határozza meg az intézmény működésének 
hosszú távra szóló elveit és a megvalósítását szolgáló elképzeléseket. Az intézményi minőség-
irányítási programban kell meghatározni az intézmény működésének folyamatát, ennek kere-
tei között a vezetési, tervezési, ellenőrzési, mérési, értékelési feladatok végrehajtását. A minő-
ségirányítási program végrehajtását a nevelőtestület és a szülői szervezet (közösség) négy 
évente értékeli. [Az értékelést meg kell küldeni a fenntartónak és a helyben szokásos mó-
don nyilvánosságra kell hozni.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/872. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
90.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (6) bekez-
désben a Közokt. tv. 48. § (1) bekezdés b) pont elhagyását javasolják:     
 
„[(6) A Közokt. tv. 48. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/Az iskola pedagógiai programja meghatározza:/ 
 
„b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 
 
– az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai 
foglalkozásokat és azok óraszámait, az előírt tananyagot és követelményeit, 
- az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 
elveit, 
- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 
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- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 
tanuló magatartása, szorgalma értékelésének és minősítésének követelményeit, továbbá 
– jogszabály keretei között – a tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelé-
sének, minősítésének formáját, 
- moduláris oktatás esetén az egyes modulok értékelését és minősítését, valamint beszá-
mítását az iskolai évfolyam sikeres befejezésébe, 
- az alapműveltségi vizsga követelményeit és témaköreit, továbbá a középszintű érettségi 
vizsga témaköreit, 
- a tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszereket, 
- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelés és oktatás esetén a nemzeti, etnikai kisebbség 
anyanyelvi, történelmi, földrajzi, kultúra- és népismereti tananyagot, 
- nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai nevelésben és oktatásban részt vevő tanulók részére 
a magyar nyelv és kultúra elsajátítását biztosító tananyagot, 
- a nemzeti, etnikai kisebbséghez nem tartozó tanulók részére a településen élő nemzeti, 
etnikai kisebbség kultúrájának megismerését szolgáló tananyagot,”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) 

Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. 

jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
91.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné és Nagy Nóra képviselők - kap-
csolódva a T/11700/870. számon benyújtott módosító javaslatukhoz - a törvényjavaslat 85. § 
(6) bekezdésben a Közokt. tv. 48. § (1) bekezdés b) pont 6. francia bekezdés módosítását 
javasolják:     
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/(6) A Közokt. tv. 48. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Az iskola pedagógiai programja meghatározza:/ 
 
/b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül/ 
 
„- az alapműveltségi vizsga követelményeit és témaköreit, középiskola estén, abban az eset-
ben, ha ennek a megszervezését az iskolai pedagógiai program előírja, továbbá a középszintű 
érettségi vizsga témaköreit,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1518. 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.   
 
 
92.  Tatai-Tóth András és dr. Szabó Zoltán képviselők a törvényjavaslat 85. § (6) bekez-
désben a Közokt. tv. 48. § (1) bekezdés b) pont 6. francia bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(6) A Közokt. tv. 48. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Az iskola pedagógiai programja meghatározza:/ 
 
/b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül/ 
 
„- [az alapműveltségi vizsga követelményeit és témaköreit, továbbá] a középszintű érett-
ségi vizsga témaköreit,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1073. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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93.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/870. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 85. § (6) bekezdésben a Közokt. tv. 
48. § (1) bekezdés b) pont 6. francia bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(6) A Közokt. tv. 48. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/Az iskola pedagógiai programja meghatározza:/ 
 
/b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül/ 
 
„- az alapműveltségi vizsga követelményeit és témaköreit, ha ennek megszervezését a közép-
iskolai és szakiskolai pedagógiai program előírja, továbbá a középszintű érettségi vizsga té-
maköreit,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1493. 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.   
 
 
94.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (7) bekez-
désben a Közokt. tv. 48. § (4) bekezdés b) pont elhagyását javasolják:     
 
„(7) [A Közokt. tv. 48. §-a (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni/ 
 
„b) az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli felada-
tok meghatározásának elveit és korlátjait, azzal a megkötéssel, hogy az első és a második 
évfolyamon hétvégén írásbeli feladat elvégzésére a tanuló nem kötelezhető.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) 

Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. 

jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
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(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
95.  Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényja-
vaslat 85. § (7) bekezdésben a Közokt. tv. 48. § (4) bekezdés b) pont elhagyását javasolják:     
 
„(7) [A Közokt. tv. 48. §-a (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni/ 
„b) az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli felada-
tok meghatározásának elveit és korlátjait, azzal a megkötéssel, hogy az első és a második 
évfolyamon hétvégén írásbeli feladat elvégzésére a tanuló nem kötelezhető.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/834. 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.   
 
 
96.  Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők, valamint 
Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, 
Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 85. § (7) bekezdésben a Közokt. tv. 48. § (4) bekezdés 
b) pont módosítását javasolják:     
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„(7) A Közokt. tv. 48. §-a (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Az iskola pedagógiai programjában meg kell határozni/ 
 
„b) az otthoni (napközis és tanulószobai) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok 
meghatározásának elveit és korlátjait[, azzal a megkötéssel, hogy az első és a második évfo-
lyamon hétvégén írásbeli feladat elvégzésére a tanuló nem kötelezhető].”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/835., 1209. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
97.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (8) bekezdésben a Közokt. tv. 
48. § (8) bekezdés b) pont elhagyását javasolják:     
 
„(8) [A Közokt. tv. 48. §-a (8) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza:/ 
 
„b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 
- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 
- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai fog-
lalkozásokat és azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, köve-
telményeit, az előírt tananyagot, 
- az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 
elveit, 
- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 
- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 
tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját, 
- a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és témaköreit.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/833. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
98.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (8) bekez-
désben a Közokt. tv. 48. § (8) bekezdés b) pont elhagyását javasolják:     
 
„(8) [A Közokt. tv. 48. §-a (8) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
/Az alapfokú művészetoktatási intézmény pedagógiai programja meghatározza:/ 
„b) az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül 
- az egyes tanszakok általános fejlesztési követelményeit, 
- az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyakat, a kötelező és választható tanórai fog-
lalkozásokat és azok óraszámait, a tanszakok, tantárgyak szakirányú feladatait, köve-
telményeit, az előírt tananyagot, 
- az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának 
elveit, 
- az iskola magasabb évfolyamára lépés feltételeit, 
- az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményeit és formáit, a 
tanuló szorgalma és teljesítménye értékelésének, minősítésének formáját, 
- a művészeti alapvizsga és a művészeti záróvizsga követelményeit és témaköreit.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. 

jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
99.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma 
László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (9) bekezdésben a Közokt. tv. 
48. § (9) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(9) [A Közokt. tv. 48. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(9) Ha az egységes iskola – helyi tanterve szerint – megvalósítja az általános iskolai, a 
szakiskolai, a gimnáziumi, illetve a szakközépiskolai követelmények közül legalább az 
egyiket és az alapfokú művészetoktatás követelményét a tanítási év átlagában évfolya-
monként legalább heti öt tanórai foglalkozást biztosítani kell az alapfokú művészetokta-
tás követelményeinek az átadására.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/832. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
100.  Dr. Gémesi György képviselő, valamint Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, 
dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők, valamint 
Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, 
Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben a Közokt. tv. 70. § (3) bekezdés 
elhagyását javasolják:     
 
„(10) [A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„Az iskolának testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén - a tanuló fizikai állapotáról 
kell a szülőt és a tanulót értesítenie, anélkül, hogy a tanuló teljesítményét és előmenetelét 
értékelné, illetve minősítené. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a testnevelés órákat 
emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, 
ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési tantárgyból.”]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/79., 831., 1206. számon beterjesztett módosító javaslat indokolá-
sát.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
101.  Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben a Közokt. tv. 70. § (3) 
bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(10) [A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„Az iskolának testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén - a tanuló fizikai állapotáról 
kell a szülőt és a tanulót értesítenie, anélkül, hogy a tanuló teljesítményét és előmenetelét 
értékelné, illetve minősítené. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a testnevelés órákat 
emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, 
ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési tantárgyból.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1341. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
102.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (10) be-
kezdésben a Közokt. tv. 70. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(10) [A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
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„Az iskolának testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén - a tanuló fizikai állapotáról 
kell a szülőt és a tanulót értesítenie, anélkül, hogy a tanuló teljesítményét és előmenetelét 
értékelné, illetve minősítené. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a testnevelés órákat 
emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, 
ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési tantárgyból.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 108. (870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. 

jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 
131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
103.  Tóth Ferenc és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben 
a Közokt. tv. 70. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(10) A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki:/ 
 
„Az iskolának testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén - a tanuló fizikai állapotáról kell 
a szülőt és a tanulót értesítenie[, anélkül, hogy a tanuló teljesítményét és előmenetelét ér-
tékelné, illetve minősítené. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a testnevelés órákat 
emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, 
ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési tantárgyból]. A 
tanuló fizikai állapotáról történő értesítés csak abban az esetben helyettesítheti a tanuló telje-
sítményének és előmenetelének értékelését, illetve minősítését, ha ehhez az iskola beszerezte 
a fenntartó, az iskolaszék, ennek hiányában az iskolai szülői munkaközösség, valamint diák-
önkormányzat egyetértését.”„    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/807. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
104.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben a 
Közokt. tv. 70. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(10) A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„Az iskolának testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén - a tanuló fizikai állapotáról kell 
a szülőt és a tanulót értesítenie[, anélkül, hogy a tanuló teljesítményét és előmenetelét ér-
tékelné, illetve minősítené]. E rendelkezést nem kell alkalmazni, ha a testnevelés órákat 
emelt szintű oktatás keretében tartják[, továbbá a tizenegyedik évfolyamtól kezdődően, ha 
a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési tantárgyból].” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/830. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
105.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/79. számú módosító javaslathoz  - a 
törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben a Közokt. tv. 70. § (3) bekezdés módosítását java-
solja:     
 
„(10) A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„Az iskolának - az első-hatodik évfolyamokon - testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén 
- a tanuló fizikai állapotáról kell a szülőt és a tanulót értesítenie, anélkül, hogy a tanuló telje-
sítményét és előmenetelét értékelné, illetve minősítené. E rendelkezést nem kell alkalmazni, 
ha a testnevelés órákat emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik évfo-
lyamtól kezdődően, ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési 
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tantárgyból. E rendelkezést alkalmazni kell a művészetek tantárgy tekintetében is, azzal az el-
téréssel, hogy a szülőt és a tanulót a művészeti képességekben történő fejlődésről kell tájékoz-
tatni.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1482. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
106.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/831. számú módosító javaslathoz  - a 
törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben a Közokt. tv. 70. § (3) bekezdés módosítását java-
solja:     
 
„(10) A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„Az iskolának - az első-hatodik évfolyamokon - testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén 
- a tanuló fizikai állapotáról kell a szülőt és a tanulót értesítenie, anélkül, hogy a tanuló telje-
sítményét és előmenetelét értékelné, illetve minősítené. E rendelkezést nem kell alkalmazni, 
ha a testnevelés órákat emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá [a tizenegyedik évfo-
lyamtól kezdődően], ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse testnevelési 
tantárgyból.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1481. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
107.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1206. számú módosító javaslathoz  - 
a törvényjavaslat 85. § (10) bekezdésben a Közokt. tv. 70. § (3) bekezdés módosítását java-
solja:     
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„(10) A Közokt. tv. 70. §-ának (3) bekezdése a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
„Az iskolának - az első-hatodik évfolyamokon - testnevelés tantárgyból - félévkor és év végén 
- a tanuló fizikai állapotáról kell a szülőt és a tanulót értesítenie, anélkül, hogy a tanuló telje-
sítményét és előmenetelét értékelné, illetve minősítené. [E rendelkezést nem kell alkalmaz-
ni, ha a testnevelés órákat emelt szintű oktatás keretében tartják, továbbá a tizenegyedik 
évfolyamtól kezdődően, ha a tanuló kéri, hogy az iskola értékelje, illetve minősítse test-
nevelési tantárgyból.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1480. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
108.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (11) be-
kezdésben a Közokt. tv. 79. § elhagyását javasolják:     
 
„[(11) A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„79. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja, működé-
sének megkezdéséhez engedély szükséges. Az engedély akkor adható ki, ha a nevelési-
oktatási intézmény az e törvény 38. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
rendelkezik a működéséhez szükséges feltételekkel, továbbá a nevelési-oktatási intéz-
mény fenntartója a (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi biztosíték (a továbbiakban: 
előírt pénzügyi biztosíték) összegét letétbe helyezte. 
 
(2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény 
alapító okiratát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját, továbbá azokat az okirato-
kat, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és oktató 
munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, továbbá az előírt 
pénzügyi biztosíték összegét letétbe helyezték. A kérelem és mellékletei jogszabályban 
meghatározott formában nyújthatók be. Nem kell a pénzügyi biztosítékot letétbe he-
lyezni az egyházi jogi személynek, ha a nevelési-oktatási intézményt a volt egyházi ingat-
lanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiak-
ban: volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény) rendelke-
zései alapján létesíti, illetve az országos kisebbségi önkormányzatnak, ha a nevelési-
oktatási intézményt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
törvény 47. §-ának (4) bekezdése alapján átveszi. 
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(3) A pénzügyi biztosíték összege az alapító okiratban megjelölt maximális gyermek-, il-
letve tanulólétszám alapján – a kérelem benyújtásának évében – az egész költségvetési 
évre számítható éves normatív hozzájárulások teljes összegének húsz százaléka. A pénz-
ügyi biztosíték – ha törvény másképp nem rendelkezik – bármelyik pénzintézetnél elhe-
lyezhető. 
 
(4) Az engedély kiadásáról óvoda, általános iskola esetén az intézmény székhelye szerint 
illetékes jegyző, ha az óvoda, illetve az általános iskola székhelye többcélú kistérségi tár-
sulás területén van, a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyző, alapfokú mű-
vészetoktatási intézmény, középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási in-
tézmény, többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye és kollégium esetén az intéz-
mény székhelye szerint illetékes főjegyző dönt. A jegyző, főjegyző döntése előtt az (5) be-
kezdés a) pontja tekintetében köteles szakértői véleményt beszerezni. Szakértői véle-
ményt az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő adhat. Az engedély kiadá-
sával összefüggő eljárás költségeit a kérelem benyújtója viseli. 
 
(5) Az engedély kiadása akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény 
 
a) nevelési, illetve pedagógiai programja az e törvényben, szakmai programja a szak-
képzésről szóló törvényben meghatározottaknak nem felel meg; 
 
b) nem rendelkezik a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetőleg a 
költségvetésből nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket 
milyen forrásból biztosítják, 
 
c) az előírt pénzügyi biztosíték összegét nem helyezték letétbe. 
 
(6) A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha a 
nevelési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik, továbbá legalább egy, 
az e törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszám befogadására al-
kalmas óvodai csoport, kollégiumi csoport, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően 
valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították, és az ehhez 
szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak. A nevelési-oktatási intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel, ha a 
működéséhez szükséges engedély kiadásakor igazolja, hogy a feladatai ellátásához szük-
séges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti kizárólagos rendelkezési joga leg-
alább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (a továbbiakban: székhely feletti rendel-
kezési idő). Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás részére létesített nevelési-oktatási intéz-
mény esetén az engedély kiadható akkor is, ha a helyiségek az átlaglétszámnak megfelelő 
gyermek, tanuló befogadására nem, de a várható gyermek-, tanulói létszám befogadásá-
ra alkalmasak. Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye másik nevelési-oktatási in-
tézmény által is használt ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell 
azt is, hogy az épületben biztosítható-e valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavarta-
lan működése, az alapító okiratában megjelölt maximális gyermek, illetve tanulói lét-
szám fogadása, a nevelőtestületek működése. 
 
(7) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye megváltozik, az (1) 
bekezdésben meghatározott engedélyt a fenntartónak ismételten be kell szereznie. 
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(8) A letétbe helyezett pénzügyi biztosíték 25-25%-a a letétbe helyezés évét követő év első 
napjától, majd ezt követően évenként vehető igénybe. 
 
(9) Ha a jegyző, főjegyző elutasítja a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadá-
sát, a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartásba vételét is meg kell tagadnia; ha a ne-
velési-oktatási intézményt már nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból. Költségve-
tési szerv esetén a jegyző, főjegyző megkeresi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet 
a törlés céljából.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 124. 
(870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ 

(10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ 

(17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
109.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (11) be-
kezdésben a Közokt. tv. 79. § elhagyását javasolják:     
 
„[(11) A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„79. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja, működé-
sének megkezdéséhez engedély szükséges. Az engedély akkor adható ki, ha a nevelési-
oktatási intézmény az e törvény 38. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint 
rendelkezik a működéséhez szükséges feltételekkel, továbbá a nevelési-oktatási intéz-
mény fenntartója a (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi biztosíték (a továbbiakban: 
előírt pénzügyi biztosíték) összegét letétbe helyezte. 
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(2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény 
alapító okiratát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját, továbbá azokat az okirato-
kat, amelyekből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és oktató 
munkához szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, továbbá az előírt 
pénzügyi biztosíték összegét letétbe helyezték. A kérelem és mellékletei jogszabályban 
meghatározott formában nyújthatók be. Nem kell a pénzügyi biztosítékot letétbe he-
lyezni az egyházi jogi személynek, ha a nevelési-oktatási intézményt a volt egyházi ingat-
lanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiak-
ban: volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény) rendelke-
zései alapján létesíti, illetve az országos kisebbségi önkormányzatnak, ha a nevelési-
oktatási intézményt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. 
törvény 47. §-ának (4) bekezdése alapján átveszi. 
 
(3) A pénzügyi biztosíték összege az alapító okiratban megjelölt maximális gyermek-, il-
letve tanulólétszám alapján – a kérelem benyújtásának évében – az egész költségvetési 
évre számítható éves normatív hozzájárulások teljes összegének húsz százaléka. A pénz-
ügyi biztosíték – ha törvény másképp nem rendelkezik – bármelyik pénzintézetnél elhe-
lyezhető. 
 
(4) Az engedély kiadásáról óvoda, általános iskola esetén az intézmény székhelye szerint 
illetékes jegyző, ha az óvoda, illetve az általános iskola székhelye többcélú kistérségi tár-
sulás területén van, a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyző, alapfokú mű-
vészetoktatási intézmény, középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási in-
tézmény, többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye és kollégium esetén az intéz-
mény székhelye szerint illetékes főjegyző dönt. A jegyző, főjegyző döntése előtt az (5) be-
kezdés a) pontja tekintetében köteles szakértői véleményt beszerezni. Szakértői véle-
ményt az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértő adhat. Az engedély kiadá-
sával összefüggő eljárás költségeit a kérelem benyújtója viseli. 
 
(5) Az engedély kiadása akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény 
 
a) nevelési, illetve pedagógiai programja az e törvényben, szakmai programja a szak-
képzésről szóló törvényben meghatározottaknak nem felel meg; 
 
b) nem rendelkezik a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetőleg a 
költségvetésből nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket 
milyen forrásból biztosítják, 
 
c) az előírt pénzügyi biztosíték összegét nem helyezték letétbe. 
 
(6) A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha a 
nevelési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik, továbbá legalább egy, 
az e törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszám befogadására al-
kalmas óvodai csoport, kollégiumi csoport, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően 
valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították, és az ehhez 
szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak. A nevelési-oktatási intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel, ha a 
működéséhez szükséges engedély kiadásakor igazolja, hogy a feladatai ellátásához szük-
séges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti kizárólagos rendelkezési joga leg-
alább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (a továbbiakban: székhely feletti rendel-
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kezési idő). Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás részére létesített nevelési-oktatási intéz-
mény esetén az engedély kiadható akkor is, ha a helyiségek az átlaglétszámnak megfelelő 
gyermek, tanuló befogadására nem, de a várható gyermek-, tanulói létszám befogadásá-
ra alkalmasak. Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye másik nevelési-oktatási in-
tézmény által is használt ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell 
azt is, hogy az épületben biztosítható-e valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavarta-
lan működése, az alapító okiratában megjelölt maximális gyermek, illetve tanulói lét-
szám fogadása, a nevelőtestületek működése. 
 
(7) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye megváltozik, az (1) 
bekezdésben meghatározott engedélyt a fenntartónak ismételten be kell szereznie. 
 
(8) A letétbe helyezett pénzügyi biztosíték 25-25%-a a letétbe helyezés évét követő év első 
napjától, majd ezt követően évenként vehető igénybe. 
 
(9) Ha a jegyző, főjegyző elutasítja a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadá-
sát, a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartásba vételét is meg kell tagadnia; ha a ne-
velési-oktatási intézményt már nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból. Költségve-
tési szerv esetén a jegyző, főjegyző megkeresi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet 
a törlés céljából.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/901. 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.   
 
 
110.  Tóth Ferenc és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben 
a Közokt. tv. 79. § módosítását javasolják:     
 
„(11) A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„79. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja, működésének 
megkezdéséhez engedély szükséges. [Az engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási 
intézmény az e törvény 38. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint rendelke-
zik a működéséhez szükséges feltételekkel, továbbá a nevelési-oktatási intézmény fenn-
tartója a (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi biztosíték (a továbbiakban: előírt 
pénzügyi biztosíték) összegét letétbe helyezte.] 
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(2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény alapító 
okiratát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját, továbbá azokat az okiratokat, amelyek-
ből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és oktató munkához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak[, továbbá az előírt pénzügyi biztosíték 
összegét letétbe helyezték]. A kérelem és mellékletei jogszabályban meghatározott formában 
nyújthatók be. [Nem kell a pénzügyi biztosítékot letétbe helyezni az egyházi jogi személy-
nek, ha a nevelési-oktatási intézményt a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: volt egyházi ingatlanok 
tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény) rendelkezései alapján létesíti, illetve az 
országos kisebbségi önkormányzatnak, ha a nevelési-oktatási intézményt a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. §-ának (4) bekezdése 
alapján átveszi. 
  
(3) A pénzügyi biztosíték összege az alapító okiratban megjelölt maximális gyermek-, il-
letve tanulólétszám alapján – a kérelem benyújtásának évében – az egész költségvetési 
évre számítható éves normatív hozzájárulások teljes összegének húsz százaléka. A pénz-
ügyi biztosíték – ha törvény másképp nem rendelkezik – bármelyik pénzintézetnél elhe-
lyezhető.  
 
(4)] (3) Az engedély kiadásáról óvoda, általános iskola esetén az intézmény székhelye szerint 
illetékes jegyző, [ha az óvoda, illetve az általános iskola székhelye többcélú kistérségi tár-
sulás területén van, a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyző, ]alapfokú mű-
vészetoktatási intézmény, középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intéz-
mény, többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye és kollégium esetén az intézmény 
székhelye szerint illetékes főjegyző dönt. A jegyző, főjegyző döntése előtt az (5) bekezdés a) 
pontja tekintetében köteles szakértői véleményt beszerezni. Szakértői véleményt az Országos 
szakértői névjegyzékben szereplő szakértő adhat. Az engedély kiadásával összefüggő eljárás 
költségeit a kérelem benyújtója viseli. 
 
[(5)] (4) Az engedély kiadása akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény 
a) nevelési, illetve pedagógiai programja az e törvényben, szakmai programja a szakképzésről 
szóló törvényben meghatározottaknak nem felel meg; 
b) nem rendelkezik a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetőleg a költ-
ségvetésből nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket milyen 
forrásból biztosítják[, 
c) az előírt pénzügyi biztosíték összegét nem helyezték letétbe]. 
 
[(6) A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha 
a nevelési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik, továbbá legalább 
egy, az e törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszám befogadására 
alkalmas óvodai csoport, kollégiumi csoport, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelő-
en valamennyi évfolyamra egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították, és az ehhez 
szükséges – jogszabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre 
állnak. A nevelési-oktatási intézmény akkor rendelkezik állandó saját székhellyel, ha a 
működéséhez szükséges engedély kiadásakor igazolja, hogy a feladatai ellátásához szük-
séges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti kizárólagos rendelkezési joga leg-
alább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (a továbbiakban: székhely feletti rendel-
kezési idő). Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás részére létesített nevelési-oktatási intéz-
mény esetén az engedély kiadható akkor is, ha a helyiségek az átlaglétszámnak megfelelő 
gyermek, tanuló befogadására nem, de a várható gyermek-, tanulói létszám befogadásá-
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ra alkalmasak. Ha a nevelési-oktatási intézmény székhelye másik nevelési-oktatási in-
tézmény által is használt ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell 
azt is, hogy az épületben biztosítható-e valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavarta-
lan működése, az alapító okiratában megjelölt maximális gyermek, illetve tanulói lét-
szám fogadása, a nevelőtestületek működése. 
 
(7)](5) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye megváltozik, az (1) 
bekezdésben meghatározott engedély[t] módosítását a fenntartónak ismételten [be kell sze-
reznie] kezdeményeznie kell. 
 
[(8) A letétbe helyezett pénzügyi biztosíték 25-25%-a a letétbe helyezés évét követő év el-
ső napjától, majd ezt követően évenként vehető igénybe. 
 
(9)](6) Ha a jegyző, főjegyző elutasítja a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadá-
sát, a nevelési-oktatási intézmény nyilvántartásba vételét is meg kell tagadnia; ha a nevelési-
oktatási intézményt már nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból. Költségvetési szerv 
esetén a jegyző, főjegyző megkeresi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet a törlés céljá-
ból.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/864. 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.   
 
 
111.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a 
törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § módosítását javasolják:     
 
„(11) A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„79. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja, működésének 
megkezdéséhez engedély szükséges. Az engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási in-
tézmény az e törvény 38. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint rendelkezik a mű-
ködéséhez szükséges feltételekkel, illetve a feltételeket fokozatosan megteremti, továbbá a 
nevelési-oktatási intézmény fenntartója a (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi biztosíték 
(a továbbiakban: előírt pénzügyi biztosíték) összegét letétbe helyezte. 
 
(2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény alapító 
okiratát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját, továbbá azokat az okiratokat, amelyek-
ből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és oktató munkához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak,  illetve  fokozatosan megteremthetők, to-
vábbá az előírt pénzügyi biztosíték összegét letétbe helyezték. A kérelem és mellékletei jog-
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szabályban meghatározott formában nyújthatók be. Nem kell a pénzügyi biztosítékot letétbe 
helyezni az egyházi jogi személynek, ha a nevelési-oktatási intézményt a volt egyházi ingatla-
nok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: volt 
egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény) rendelkezései alapján 
létesíti, illetve az országos kisebbségi önkormányzatnak, ha a nevelési-oktatási intézményt a 
nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. §-ának (4) be-
kezdése alapján átveszi. 
 
(3) A pénzügyi biztosíték összege az alapító okiratban megjelölt maximális gyermek-, illetve 
tanulólétszám alapján – a kérelem benyújtásának évében – az egész költségvetési évre szá-
mítható éves normatív hozzájárulások teljes összegének húsz százaléka. A pénzügyi biztosíték 
– ha törvény másképp nem rendelkezik – bármelyik pénzintézetnél elhelyezhető. 
 
(4) Az engedély kiadásáról óvoda, általános iskola esetén az intézmény székhelye szerint ille-
tékes jegyző, ha az óvoda, illetve az általános iskola székhelye többcélú kistérségi társulás te-
rületén van, a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyző, alapfokú művészetoktatási 
intézmény, középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmény, többcélú 
intézmény nevelési-oktatási intézménye és kollégium esetén az intézmény székhelye szerint 
illetékes főjegyző dönt. A jegyző, főjegyző döntése előtt az (5) bekezdés a) pontja tekinteté-
ben köteles szakértői véleményt beszerezni. Szakértői véleményt az Országos szakértői név-
jegyzékben szereplő szakértő adhat. Az engedély kiadásával összefüggő eljárás költségeit a 
kérelem benyújtója viseli. 
 
(5) Az engedély kiadása akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény 
a) nevelési, illetve pedagógiai programja az e törvényben, szakmai programja a szakképzésről 
szóló törvényben meghatározottaknak nem felel meg; 
b) nem rendelkezik a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetőleg a költ-
ségvetésből nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket milyen 
forrásból biztosítják, 
c) az előírt pénzügyi biztosíték összegét nem helyezték letétbe. 
 
(6) A nevelési-oktatási intézmény működéséhez szükséges engedély akkor adható ki, ha a ne-
velési-oktatási intézmény állandó saját székhellyel rendelkezik, továbbá legalább egy, az e 
törvény 3. számú mellékletében meghatározott maximális létszám befogadására alkalmas 
óvodai csoport, kollégiumi csoport, továbbá az adott iskolatípusnak megfelelően valamennyi 
évfolyamra egy-egy iskolai osztály működtetésére alapították, és az ehhez szükséges – jog-
szabályban meghatározott – személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, illetve  fokoza-
tosan megteremthetők. A nevelési-oktatási intézmény akkor rendelkezik állandó saját szék-
hellyel, ha a működéséhez szükséges engedély kiadásakor igazolja, hogy a feladatai ellátásá-
hoz szükséges jogszabályban meghatározott helyiségek feletti kizárólagos rendelkezési joga 
legalább öt nevelési évre, tanítási évre biztosított (a továbbiakban: székhely feletti rendelkezé-
si idő). Nemzeti, etnikai kisebbségi oktatás részére létesített nevelési-oktatási intézmény ese-
tén az engedély kiadható akkor is, ha a helyiségek az átlaglétszámnak megfelelő gyermek, ta-
nuló befogadására nem, de a várható gyermek-, tanulói létszám befogadására alkalmasak. Ha 
a nevelési-oktatási intézmény székhelye másik nevelési-oktatási intézmény által is használt 
ingatlanban található, az engedélyezési eljárásban vizsgálni kell azt is, hogy az épületben biz-
tosítható-e valamennyi nevelési-oktatási intézmény zavartalan működése, az alapító okiratá-
ban megjelölt maximális gyermek, illetve tanulói létszám fogadása, a nevelőtestületek műkö-
dése. 
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(7) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye megváltozik, az (1) be-
kezdésben meghatározott engedélyt a fenntartónak a változás tekintetében ismételten be kell 
szereznie. 
 
(8) A letétbe helyezett pénzügyi biztosíték [25-25%-a] huszonöt-huszonöt százaléka a letétbe 
helyezés évét követő év első napjától, majd ezt követően évenként vehető igénybe. 
 
(9) Ha a jegyző, főjegyző elutasítja a működés megkezdéséhez szükséges engedély kiadását, a 
nevelési-oktatási intézmény nyilvántartásba vételét is meg kell tagadnia; ha a nevelési-
oktatási intézményt már nyilvántartásba vette, törli a nyilvántartásból. Költségvetési szerv 
esetén a jegyző, főjegyző megkeresi a törzskönyvi nyilvántartást vezető szervet a törlés céljá-
ból.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1086., 1175. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
112.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § 
(1) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(11) A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„79. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja, működésének 
megkezdéséhez engedély szükséges. Az engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási in-
tézmény az e törvény 38. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint rendelkezik a mű-
ködéséhez szükséges feltételekkel[, továbbá a nevelési-oktatási intézmény fenntartója a 
(3) bekezdésben meghatározott pénzügyi biztosíték (a továbbiakban: előírt pénzügyi biz-
tosíték) összegét letétbe helyezte].”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 114. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (2) ), 117. 
(55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (3) ), 119. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (5) ), 122. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (8) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/55. 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.   
 
 
113.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (11) be-
kezdésben a Közokt. tv. 79. § (1) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(11) A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„79. § (1) Ha a nevelési-oktatási intézményt nem helyi önkormányzat alapítja, működésének 
megkezdéséhez engedély szükséges. [Az engedély akkor adható ki, ha a nevelési-oktatási 
intézmény az e törvény 38. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint rendelke-
zik a működéséhez szükséges feltételekkel, továbbá a nevelési-oktatási intézmény fenn-
tartója a (3) bekezdésben meghatározott pénzügyi biztosíték (a továbbiakban: előírt 
pénzügyi biztosíték) összegét letétbe helyezte.”]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (865. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (4) ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/865. 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.   
 
 
114.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § 
(2) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény alapító 
okiratát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját, továbbá azokat az okiratokat, amelyek-
ből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és oktató munkához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak[, továbbá az előírt pénzügyi biztosíték 
összegét letétbe helyezték]. A kérelem és mellékletei jogszabályban meghatározott formában 
nyújthatók be. Nem kell a pénzügyi biztosítékot letétbe helyezni az egyházi jogi személynek, 
ha a nevelési-oktatási intézményt a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről 
szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzeté-
nek rendezéséről szóló törvény) rendelkezései alapján létesíti, illetve az országos kisebbségi 
önkormányzatnak, ha a nevelési-oktatási intézményt a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól 
szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. §-ának (4) bekezdése alapján átveszi.”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (1) ), 117. 
(55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (3) ), 119. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (5) ), 122. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (8) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/55. 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.   
 
 
115.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (11) be-
kezdésben a Közokt. tv. 79. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(2) Az engedély kiadása iránti kérelemhez csatolni kell a nevelési-oktatási intézmény alapító 
okiratát, foglalkozási, illetve pedagógiai programját, továbbá azokat az okiratokat, amelyek-
ből megállapítható, hogy a működés megkezdéséhez, a nevelő és oktató munkához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak[, továbbá az előírt pénzügyi biztosíték 
összegét letétbe helyezték]. A kérelem és mellékletei jogszabályban meghatározott formában 
nyújthatók be. [Nem kell a pénzügyi biztosítékot letétbe helyezni az egyházi jogi személy-
nek, ha a nevelési-oktatási intézményt a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének 
rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény (a továbbiakban: volt egyházi ingatlanok 
tulajdoni helyzetének rendezéséről szóló törvény) rendelkezései alapján létesíti, illetve az 
országos kisebbségi önkormányzatnak, ha a nevelési-oktatási intézményt a nemzeti és 
etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 47. §-ának (4) bekezdése 
alapján átveszi.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (865. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (4) ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/865. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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116.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (11) be-
kezdésben a Közokt. tv. 79. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
/A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) [A pénzügyi biztosíték összege az alapító okiratban megjelölt maximális gyermek-, 
illetve tanulólétszám alapján – a kérelem benyújtásának évében – az egész költségvetési 
évre számítható éves normatív hozzájárulások teljes összegének húsz százaléka. A pénz-
ügyi biztosíték – ha törvény másképp nem rendelkezik – bármelyik pénzintézetnél elhe-
lyezhető.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 118. (865. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (4) ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/865. 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.   
 
 
117.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § 
(3) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
/A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(3) [A pénzügyi biztosíték összege az alapító okiratban megjelölt maximális gyermek-, 
illetve tanulólétszám alapján – a kérelem benyújtásának évében – az egész költségvetési 
évre számítható éves normatív hozzájárulások teljes összegének húsz százaléka. A pénz-
ügyi biztosíték – ha törvény másképp nem rendelkezik – bármelyik pénzintézetnél elhe-
lyezhető.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a 79. § bekezdéseinek számozása értelemsze-
rűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (1) ), 114. 
(55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (2) ), 119. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (5) ), 122. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (8) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
118.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (11) be-
kezdésben a Közokt. tv. 79. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(4) Az engedély kiadásáról óvoda, általános iskola esetén az intézmény székhelye szerint il-
letékes jegyző, [ha az óvoda, illetve az általános iskola székhelye többcélú kistérségi tár-
sulás területén van, a kistérségi társulás székhelye szerint illetékes jegyző,] alapfokú mű-
vészetoktatási intézmény, középiskola, szakiskola, gyógypedagógiai nevelési-oktatási intéz-
mény, többcélú intézmény nevelési-oktatási intézménye és kollégium esetén az intézmény 
székhelye szerint illetékes főjegyző dönt. A jegyző, főjegyző döntése előtt az (5) bekezdés a) 
pontja tekintetében köteles szakértői véleményt beszerezni. Szakértői véleményt az Országos 
szakértői névjegyzékben szereplő szakértő adhat. Az engedély kiadásával összefüggő eljárás 
költségeit a kérelem benyújtója viseli.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 113. (865. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (1) ), 115. 
(865. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (2) ), 116. (865. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (3) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/865. 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.   
 
 
119.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § 
(5) bekezdés módosítását javasolja:     
 
/A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(5) Az engedély kiadása akkor tagadható meg, ha a nevelési-oktatási intézmény 
a) nevelési, illetve pedagógiai programja az e törvényben, szakmai programja a szakképzésről 
szóló törvényben meghatározottaknak nem felel meg; 
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b) nem rendelkezik a működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, illetőleg a költ-
ségvetésből nem állapítható meg, hogy a feladata ellátásához szükséges költségeket milyen 
forrásból biztosítják[, 
c) az előírt pénzügyi biztosíték összegét nem helyezték letétbe].”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (1) ), 114. 
(55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (2) ), 117. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (3) ), 122. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (8) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/55. 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.   
 
 
120.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/870., 1086. számú módosító javas-
lathoz a törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § (7) bekezdés módosítását 
javasolja:     
 
/(11) A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(7) Ha a nevelési-oktatási intézmény tevékenysége, illetve székhelye megváltozik, az (1) be-
kezdésben meghatározott engedélyt a fenntartónak a változás tekintetében ismételten be kell 
szereznie. A pénzügyi biztosítékot a maximális tanulói létszám növekedésének megfelelően 
kell letétbe helyezni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 121. (1492. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ új(8) ), 
127. (1492. sz. jav. - 85.§ új(14) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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121.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/870., 1086. számú módosító javas-
lathoz  - a törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § kiegészítését javasolja 
a következő új (8) bekezdés  felvételével:     
 
/(11) A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(8) Ha a nem önkormányzati nevelési-oktatási intézmény fenntartói jogát akarják átadni 
anélkül, hogy megváltozna a nevelési-oktatási intézmény működése, tevékenysége, a jegyző, 
főjegyző azt vizsgálja, hogy az új fenntartó tudja-e biztosítani a folyamatos működéshez szük-
séges feltételeket. A fenntartói jog átadása tárgyában kötött megállapodás a jegyző, főjegyző  
jogerős határozatával válik érvényessé. Ebben az esetben pénzügyi biztosíték letétbe helyezé-
sére nincs szükség. Ha a fenntartói jog átadása érinti a nevelési-oktatási intézmény működé-
sét, tevékenységét az eljárásra a (7) bekezdésben foglaltakat is alkalmazni kell.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a 79. § bekezdéseinek számozása értelemsze-
rűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (1492. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (7) ), 127. 
(1492. sz. jav. - 85.§ új(14) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
122.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 85. § (11) bekezdésben a Közokt. tv. 79. § 
(8) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
/A Közokt. tv. 79. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(8) [A letétbe helyezett pénzügyi biztosíték 25-25%-a a letétbe helyezés évét követő év 
első napjától, majd ezt követően évenként vehető igénybe.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a 79. § bekezdéseinek számozása értelemsze-
rűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 112. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (1) ), 114. 
(55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (2) ), 117. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (3) ), 119. (55. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (5) ), 
pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/55. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
123.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (12) bekezdésben a 
Közokt. tv. 80. § (5) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(12) A Közokt. tv. 80. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Ha a nevelési-oktatási intézménynek a székhelyén kívül másik telephelye is van, a 
telephelyre a 79. §-ban foglaltak szerint engedélyt kell kérni a telephely szerint illetékes 
jegyzőtől, főjegyzőtől. A jegyző, főjegyző a telephelyen működő tagintézmény tekinteté-
ben lefolytatja a 79. §-ban meghatározott eljárást, és gyakorolja az ott, valamint az e §-
ban meghatározott hatásköröket, azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásból történő tör-
lésről – megkeresésére – a székhely szerint illetékes jegyző, főjegyző intézkedik.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/829. 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.   
 
 
124.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (12) be-
kezdésben a Közokt. tv. 80. § (5) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(12) A Közokt. tv. 80. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(5) Ha a nevelési-oktatási intézménynek a székhelyén kívül másik telephelye is van, a 
telephelyre a 79. §-ban foglaltak szerint engedélyt kell kérni a telephely szerint illetékes 
jegyzőtől, főjegyzőtől. A jegyző, főjegyző a telephelyen működő tagintézmény tekinteté-
ben lefolytatja a 79. §-ban meghatározott eljárást, és gyakorolja az ott, valamint az e §-
ban meghatározott hatásköröket, azzal az eltéréssel, hogy a nyilvántartásból történő tör-
lésről – megkeresésére – a székhely szerint illetékes jegyző, főjegyző intézkedik.”]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) 

), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
125.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők, valamint Láyer József, Cseresnyés Péter, 
Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly, Sági Jó-
zsef és dr. Semjén Zsolt képviselők a törvényjavaslat 85. § (13) bekezdésben a Közokt. tv. 
81. § (13) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(13) [A Közokt. tv. 81. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(13) Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rende-
zéséről szóló törvény hatálya alá és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő, az in-
gatlanban 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 megállapodás megkötéséhez csatolni kell – ha nem 
az kezdeményezi – a (11) bekezdésben felsorolt megállapodást kötő egyházi jogi sze-
mélynél a megállapodást aláíró, egyéb esetben az egyházi jogi személy önálló szervezete 
(szerzetesi szervezet stb.) bírósági nyilvántartásba vételekor nyilatkozattételre jogosult 
szervének (a továbbiakban együtt: nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv) egyetértő 
nyilatkozatát. A közoktatási megállapodás alapján az egyházi jogi személy jogosulttá vá-
lik a kiegészítő támogatásra a közoktatási megállapodás aláírását követő 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 ren-
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delkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi jogi személy az átvett 
épületben működő nevelési-oktatási intézményt újraalapítja. E rendelkezés alkalmazá-
sában a nevelési-oktatási intézményt akkor alapítják újra, ha a megszüntetés és a meg-
alapítás 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.”] „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/828., 889. 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.   
 
 
126.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (13) be-
kezdésben a Közokt. tv. 81. § (13) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(13) A Közokt. tv. 81. §-ának (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(13) Ha az ingatlan nem tartozik a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rende-
zéséről szóló törvény hatálya alá és a helyi önkormányzat a fenntartásában lévő, az in-
gatlanban 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 megállapodás megkötéséhez csatolni kell – ha nem 
az kezdeményezi – a (11) bekezdésben felsorolt megállapodást kötő egyházi jogi sze-
mélynél a megállapodást aláíró, egyéb esetben az egyházi jogi személy önálló szervezete 
(szerzetesi szervezet stb.) bírósági nyilvántartásba vételekor nyilatkozattételre jogosult 
szervének (a továbbiakban együtt: nyilatkozattételre jogosult egyházi szerv) egyetértő 
nyilatkozatát. A közoktatási megállapodás alapján az egyházi jogi személy jogosulttá vá-
lik a kiegészítő támogatásra a közoktatási megállapodás aláírását követő 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 ren-
delkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az egyházi jogi személy az átvett 
épületben működő nevelési-oktatási intézményt újraalapítja. E rendelkezés alkalmazá-
sában a nevelési-oktatási intézményt akkor alapítják újra, ha a megszüntetés és a meg-
alapítás 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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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) 

), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
127.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/870., 1086. számú módosító javas-
lathoz  - a törvényjavaslat 85. § kiegészítését javasolja a következő új (14) bekezdésben a 
Közokt. tv. 82. § (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(14) A Közokt. tv. 82. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A korai fejlesztés és gondozás és a fejlesztő felkészítés feladatainak az ellátásához be kell 
szerezni az e törvény 79. §-ának (1) bekezdésében meghatározott engedélyt. Az engedély ki-
adására a főjegyző az illetékes. Az engedély kiadásával összefüggő eljárásban alkalmazni kell 
az e törvény 79. §-a (1)-(3) bekezdésében és (7)-(9) bekezdésében foglaltakat. Vizsgálni kell 
továbbá, hogy a tevékenység folytatásához - külön jogszabályban előírt - helyiségek feletti 
rendelkezés joga legalább öt évre biztosított-e. A feltételek meglétét a székhelyen és a telep-
helyen is vizsgálni kell. A feladatellátásban közreműködő intézmény tekintetében az e tör-
vény 80. §-ának (5)-(6) bekezdésében foglaltakat is alkalmazni kell.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 120. (1492. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ (7) ), 121. 
(1492. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ új(8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
128.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (14) be-
kezdésben a Közokt. tv. 84. § (10) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(14) A Közokt. tv. 84. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(10) Ha a döntést helyi önkormányzat, illetve szervei hozták, a közigazgatási hivatal ve-
zetője a helyi önkormányzatokról szóló törvény 98. §-a (2) bekezdésének a) pontja alap-
ján a törvényességi ellenőrzési jogkörében állapíthatja meg a semmisség fennállását. Ha 
a közigazgatási hivatal vezetőjének eljárása nem vezetett eredményre, a döntést a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései alapján a bíróság előtt megtámadhatja, 
kérve a semmisség megállapítását és az e törvényben meghatározott jogkövetkezmények 
alkalmazását.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
129.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (14) bekezdésben a 
Közokt. tv. 84. § (10) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(14) A Közokt. tv. 84. §-ának (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(10) Ha a döntést helyi önkormányzat, illetve szervei hozták, a közigazgatási hivatal ve-
zetője a helyi önkormányzatokról szóló törvény 98. §-a (2) bekezdésének a) pontja alap-
ján a törvényességi ellenőrzési jogkörében állapíthatja meg a semmisség fennállását. Ha 
a közigazgatási hivatal vezetőjének eljárása nem vezetett eredményre, a döntést a helyi 
önkormányzatokról szóló törvény rendelkezései alapján a bíróság előtt megtámadhatja, 
kérve a semmisség megállapítását és az e törvényben meghatározott jogkövetkezmények 
alkalmazását.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/827. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
130.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (15) bekezdésben a 
Közokt. tv. 99. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(15) A Közokt. tv. 99. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Az országos mérési feladatok keretében rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelé-
si-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet. Az oktatási miniszter a tan-
év rendjében határozza meg az országos mérési feladatokat. Az országos mérés, értéke-
lés eredményét az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni és a mérés, 
értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat – a további feldolgozhatóság céljából 
– hozzáférhetővé kell tenni.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/825. 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.   
 
 
131.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (15) be-
kezdésben a Közokt. tv. 99. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(15) A Közokt. tv. 99. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Az országos mérési feladatok keretében rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelé-
si-oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet. Az oktatási miniszter a tan-
év rendjében határozza meg az országos mérési feladatokat. Az országos mérés, értéke-
lés eredményét az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni és a mérés, 
értékelés során szerzett intézményi szintű adatokat – a további feldolgozhatóság céljából 
– hozzáférhetővé kell tenni.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
132.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 85. § (15) bekez-
désben a Közokt. tv. 99. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
(15) A Közokt. tv. 99. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Az országos mérési feladatok keretében rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelési-
oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, így különösen az alapkészségek, 
képességek fejlődését. Az oktatási miniszter évente a tanév rendjé[ben]ről szóló rendeletében 
határozza meg az országos mérési feladatokat. Az országos mérés, értékelés eredményét az 
Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni és a mérés, értékelés során szerzett 
intézményi szintű adatokat – a további feldolgozhatóság céljából – hozzáférhetővé kell tenni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1168. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
133.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 85. § (15) bekezdésben a Közokt. tv. 99. 
§ (4) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(15) A Közokt. tv. 99. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(4) Az országos mérési feladatok keretében rendszeresen mérni, értékelni kell a nevelési-
oktatási intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet. Az oktatási miniszter a tanév rend-
jében határozza meg az országos mérési feladatokat. Az országos mérés, értékelés eredményét 
az Oktatási Minisztérium hivatalos lapjában közzé kell tenni, és a mérés, értékelés során szer-
zett intézményi szintű adatokat – a további feldolgozhatóság céljából – hozzáférhetővé kell 
tenni.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/826. 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.   
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134.  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 képviselők - kapcsolódva a T/11700/1212. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 97. pontja) - a törvényjavaslat 85. § (15) bekezdésben a Közokt. 
tv. 99. § kiegészítését javasolják a következő új (5) bekezdés  felvételével:     
 
„(15) A Közokt. tv. 99. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közokta-
tás 4., 6., 8. és 10. évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi és a matematikai alap-
készségek fejlődésének vizsgálatára.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1471. 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.   
 
 
135.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 85. § (15) bekezdésben a Közokt. tv. 99. § 
kiegészítését javasolja a következő új (5) bekezdés  felvételével:     
 
„(15) A Közokt. tv. 99. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott mérésnek minden tanévben ki kell terjednie a közokta-
tás negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamán minden tanuló esetében az anyanyelvi 
és a matematikai alapkészségek fejlődésének vizsgálatára.”„    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1747. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
136.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (16) be-
kezdésben a Közokt. tv. 104. § (6) bekezdés elhagyását javasolják:     
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„[(16) A Közokt. tv. 104. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A fenntartó köteles nyilvánosságra hozni a nevelési-oktatási intézmény munkájával 
összefüggő értékelését.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) 

közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
137.  Kuzma László, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Pánczél 
Károly és Kuzma László képviselők a törvényjavaslat 85. § (16) bekezdésben a Közokt. tv. 
104. § (6) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(16) A Közokt. tv. 104. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki: 
 
„(6) A fenntartó köteles nyilvánosságra hozni a nevelési-oktatási intézmény munkájával 
összefüggő értékelését.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/824. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
138.  Gusztos Péter képviselő, valamint Tatai-Tóth András képviselő a törvényjavaslat 85. 
§ kiegészítését javasolja a következő új (17) bekezdésben a Közokt. tv. 114. § (2)  felvételé-
vel:     
 
„(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 ellá-
tás minden esetben ingyenes. A halmozottan hátrányos helyzetű tanuló részére ingyenes a má-
sodik szakképzettség megszerzése.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1078., 1195. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
139.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (17) be-
kezdésben a Közokt. tv. 115. § (1) bekezdés c) pont elhagyását javasolják:     
 
„[(17) A Közokt. tv. 115. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intéz-
ményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellené-
ben igénybe vehető szolgáltatások:/ 
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„c) az alapfokú művészetoktatási intézményben 
 
- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, 
évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy 
művészi előadás, egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az 
évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén, 
- az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások 
körében;”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. (870. 

sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
140.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és dr. Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 85. § 
(17) bekezdésben a Közokt. tv. 115. § (1) bekezdés c) pont elhagyását javasolják:     
 
„[(17) A Közokt. tv. 115. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intéz-
ményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellené-
ben igénybe vehető szolgáltatások:/ 
 
„c) az alapfokú művészetoktatási intézményben 
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- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, 
évenkénti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy 
művészi előadás, egy alkalommal – tanulmányi eredmények nem teljesítése miatt – az 
évfolyam megismétlése, egy művészeti képzésben való részvétel esetén, 
- az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások 
körében;”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/900. 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.   
 
 
141.  Révész Máriusz, Sági József és dr. Vidoven Árpád képviselők a törvényjavaslat 85. § 
(17) bekezdésben a Közokt. tv. 115. § (1) bekezdés c) pont módosítását javasolják:     
 
/A Közokt. tv. 115. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézmények-
ben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében térítési díj ellenében igénybe ve-
hető szolgáltatások:/ 
 
„c) az alapfokú művészetoktatási intézményben 
- heti hat tanórai foglalkozás a főtárgy gyakorlatának és elméletének elsajátításához, évenkén-
ti egy meghallgatás (vizsga, művészeti alapvizsga, művészeti záróvizsga) és egy művészi elő-
adás, az adott művészeti képzés esetében egy alkalommal - tanulmányi eredmények nem tel-
jesítése miatt 
- az évfolyam megismétlése, [egy művészeti képzésben való részvétel esetén,] 
- az iskola létesítményeinek, felszereléseinek igénybevétele, használata e szolgáltatások köré-
ben ;”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/822. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
142.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (18) be-
kezdésben a Közokt. tv. 116. § (1) bekezdés a) pont elhagyását javasolják:     
 
„[(18) A Közokt. tv. 116. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/(1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási in-
tézményekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igény-
be vehető szolgáltatások:/ 
 
„a) alapfokú művészetoktatásban a 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai 
foglalkozás, továbbá a tankötelezettség megszűnése annak, aki nem áll tanulói jogvi-
szonyban, illetve a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás;”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 145. (870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. (870. 

sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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143.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 85. § (18) bekezdésben a Közokt. tv. 116. 
§ (1) bekezdés a) pont módosítását javasolja:     
 
/(18) A Közokt. tv. 116. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
/(1) A helyi önkormányzatok és az állami szervek által fenntartott nevelési-oktatási intézmé-
nyekben, továbbá a helyi önkormányzati feladatellátás keretében tandíjért igénybe vehető 
szolgáltatások:/ 
 
„a) alapfokú művészetoktatásban a 115. §-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglal-
kozás, továbbá a tankötelezettség megszűnése után annak, aki nem áll tanulói jogviszonyban, 
illetve a huszonkettedik életév elérésétől minden tanórai foglalkozás;”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/666. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
144.  Lezsák Sándor képviselő, valamint Dr. Csáky András, dr. Gémesi György és Sisák 
Imre János képviselők a törvényjavaslat 85. § (19) bekezdésben a Közokt. tv. 117. § (2) 
bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(19) [A Közokt. tv. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi ered-
ménytől függően csökkenteni kell, azonban – az (1) bekezdés a) pontja kivételével – nem 
lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hoz-
zájárulás huszonöt százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében 
nem alkalmazható.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/56., 111. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
145.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (19) be-
kezdésben a Közokt. tv. 117. § (2) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„(19) [A Közokt. tv. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi ered-
ménytől függően csökkenteni kell, azonban – az (1) bekezdés a) pontja kivételével – nem 
lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hoz-
zájárulás huszonöt százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében 
nem alkalmazható.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 157. 
(870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
146.  Farkas Sándor és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 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 ered-
ménytől függően csökkenteni kell, azonban – az (1) bekezdés a) pontja kivételével – nem 
lehet kevesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hoz-
zájárulás huszonöt százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében 
nem alkalmazható] kizárólag a fenntartó határozhatja meg a következő feltételekkel: 
 
a) a hátrányos helyzetű tanulóktól nem szedhető be a feladatellátáshoz biztosított alap norma-
tív hozzájárulás 25%-nál több,  
b) a tandíj mértékét a tanulmányi eredménytől függően kell fizetni egy olyan szabályrendszer 
szerint, amelyet a szülői szervezettel és érdekvédelmi szervezetekkel egyeztetve a fenntartó 
határoz meg.”" 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat költségvetési kihatása vizsgálandó.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/244. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem 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.   
 
 
147.  Révész Máriusz, Vincze László, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők, valamint Pokorni Zoltán, Ré-
vész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, Kuzma László, 
Pánczél Károly és Vincze László képviselők a törvényjavaslat 85. § (19) bekezdésben a 
Közokt. tv. 117. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(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 keve-
sebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás [hu-
szonöt] húsz, az (1) bekezdés b) pontjában a zeneművészeti ág egyéni oktatása esetében tíz 
százaléka. [E rendelkezés] Mentesül a térítési díj fizetése alól a hátrányos helyzetű, mozgás-
szervi és érzékszervi fogyatékos, továbbá az (1) bekezdés b) pontja esetében a három vagy 
többgyerekes családban vagy egyedülálló szülő által nevelt tanuló[k tekintetében nem al-
kalmazható].”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/821., 904. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
148.  Révész Máriusz, Vincze László és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (19) 
bekezdésben a Közokt. tv. 117. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(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 ke-
vesebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájáru-
lás huszonöt százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem al-
kalmazható].”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/866. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
149.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és 
Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 85. § (19) bekezdésben a Közokt. tv. 117. § (2) 
bekezdés módosítását javasolják:     
 
/(19) A Közokt. tv. 117. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
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„(2) A térítési díjat – a fenntartó által meghatározottak szerint – a tanulmányi eredménytől 
függően csökkenteni kell, azonban – az (1) bekezdés a) pontja kivételével – nem lehet keve-
sebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás [hu-
szonöt] húsz, az (1) bekezdés b) pontjában a zeneművészeti ág egyéni oktatása esetében tíz 
százaléka. E rendelkezés a hátrányos helyzetű továbbá az (1) bekezdés b) pontja esetében a 
három vagy többgyermekes családban, vagy egyedülálló szülő eltartásában élő  tanulók tekin-
tetében nem alkalmazható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1071. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
150.  Dr. Világosi Gábor és Gusztos Péter képviselők, valamint Gusztos Péter képviselő a 
törvényjavaslat 85. § (19) bekezdésben a Közokt. tv. 117. § (2) bekezdés módosítását java-
solja:     
 
/(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 keve-
sebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zene-
művészeti ág esetén tizenöt, más művészeti ág esetén  huszonöt százaléka. E rendelkezés a 
hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1087., 1191. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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151.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és Farkas Imre 
képviselők, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a 
T/11700/1087. számon benyújtott módosító javaslatukhoz  a törvényjavaslat 85. § (19) be-
kezdésben a Közokt. tv. 117. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(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 keve-
sebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás zene-
művészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén [huszonöt] húsz százaléka. E rendelkezés a 
hátrányos helyzetű tanulók tekintetében nem alkalmazható.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1472., 1484. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
152.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1071. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz  a törvényjavaslat 85. § (19) bekezdésben a Közokt. 
tv. 117. § (2) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(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 keve-
sebb egy tanítási évben, mint a feladatellátáshoz biztosított alap normatív hozzájárulás [hu-
szonöt] zeneművészeti ág esetén tíz, más művészeti ág esetén húsz százaléka. E rendelkezés a 
hátrányos helyzetű, továbbá az (1) bekezdés b) pontja esetén, a Gyvt. alapján rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásban részesülő tanulók tekintetében nem alkalmazható.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bi-
zottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizott-
ság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
153.  Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (20) bekezdésben a 
Közokt. tv. 118. § (4) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(20) A Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A helyi önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások és egyéb tá-
mogatások együttes összegének el kell érnie az előző évi normatív hozzájárulások és 
egyéb támogatások együttes összegét. A nem állami, nem helyi önkormányzati intéz-
ményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési hozzájárulás összege nem 
lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított 
normatív hozzájárulás. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a 
normatív költségvetési hozzájárulásra – jogszabályban meghatározottak szerint benyúj-
tott – igénylés alapján válik jogosulttá. Az igénylést az ellátott és – jogszabályban meg-
határozott nyilvántartások szerint – igazolt feladatok után lehet benyújtani. Az igénylés 
benyújtásának elmulasztása jogvesztő. Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati fenn-
tartású közoktatási intézmény feladatainak az ellátásához az intézményfenntartó nor-
matív költségvetési hozzájárulást vesz igénybe, az adott költségvetési évet követő év 
március 31-éig köteles a szolgáltatásait igénybe vevő részére közölni a támogatás egy fő-
re jutó összegét, továbbá köteles – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra hozni, 
hogy az adott intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett normatív hozzájárulás a 
teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi.”] „ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/820. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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154.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (20) be-
kezdésben a Közokt. tv. 118. § (4) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(20) A Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A helyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori éves normatív költségvetési hoz-
zájárulások [és egyéb támogatások együttes összegének el kell érnie az előző évi normatív 
hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegét. A nem állami, nem helyi ön-
kormányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési hozzájá-
rulás] összege nem lehet kevesebb, mint a [helyi önkormányzat részére ugyanazon jogcí-
men megállapított normatív hozzájárulás. A nem állami, nem helyi önkormányzati in-
tézményfenntartó a normatív költségvetési hozzájárulásra – jogszabályban meghatáro-
zottak szerint benyújtott – igénylés alapján válik jogosulttá. Az igénylést az ellátott és – 
jogszabályban meghatározott nyilvántartások szerint – igazolt feladatok után lehet be-
nyújtani. Az igénylés benyújtásának elmulasztása jogvesztő. Ha a] tárgyévet megelőző 
második évben a helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított teljes kiadások - csök-
kentve a felhalmozási és tőkejellegű kiadások és az intézmények működési célú bevételei, va-
lamint a központosított előirányzatok összegével - kilencven százaléka. A normatív hozzájá-
rulások és egyéb támogatások együttes összegének el kell érnie az előző évi normatív hozzá-
járulások és egyéb támogatások együttes összegét. A nem állami, nem helyi önkormányzati 
[fenntartású közoktatási intézmény feladatainak az ellátásához az] intézményfenntartó 
[normatív költségvetési hozzájárulást vesz igénybe, az adott költségvetési évet követő év 
március 31-éig köteles a szolgáltatásait igénybe vevő részére közölni a támogatás egy fő-
re jutó összegét, továbbá köteles – a helyben szokásos módon – nyilvánosságra hozni, 
hogy az adott intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett normatív hozzájárulás a 
teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi]részére megállapított normatív költ-
ségvetési hozzájárulás összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére 
ugyanazon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. Az éves költségvetésről szóló tör-
vény a társasági adóról szóló törvény hatálya alá tartozó szervezetek és az egyéni vállalkozók 
tekintetében eltérő szabályokat állapíthat meg.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/907. 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.   
 
 
155.  Gusztos Péter képviselő, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a 
törvényjavaslat 85. § (20) bekezdésben a Közokt. tv. 118. § (4) bekezdés módosítását java-
solják:     
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„(20) A Közokt. tv. 118. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A helyi önkormányzatok részére biztosított normatív hozzájárulások és egyéb támogatá-
sok együttes összegének el kell érnie az előző évi normatív hozzájárulások és egyéb támoga-
tások együttes összegét. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére 
megállapított normatív költségvetési hozzájárulások és egyéb támogatások  összege nem lehet 
kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított normatív 
hozzájárulás. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a normatív költ-
ségvetési hozzájárulásra – jogszabályban meghatározottak szerint benyújtott – igénylés alap-
ján válik jogosulttá. Az igénylést az ellátott és – jogszabályban meghatározott nyilvántartások 
szerint – igazolt feladatok után lehet benyújtani. Az igénylés benyújtásának elmulasztása jog-
vesztő. Ha a nem állami, nem helyi önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény felada-
tainak az ellátásához az intézményfenntartó normatív költségvetési hozzájárulást vesz igény-
be, az adott költségvetési évet követő év március 31-éig köteles a szolgáltatásait igénybe vevő 
részére közölni a támogatás egy főre jutó összegét, továbbá köteles – a helyben szokásos mó-
don – nyilvánosságra hozni, hogy az adott intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett 
normatív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi.” „    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1097., 1178. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
156.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (21) bekezdésben a 
Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 14. pont elhagyását javasolják:     
 
„(21) [A Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:  
 
/E törvény alkalmazásában/ 
 
„14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete 
miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítanak; ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek a 
törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülő a gyermek, tanuló után rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós 
nevelésbe vettek.”]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/819. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
157.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (21) be-
kezdésben a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 14. pont elhagyását javasolják:     
 
„(21) [A Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 14. pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép:  
 
/E törvény alkalmazásában/ 
 
„14. hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete 
miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi támogatást 
folyósítanak; ezen belül halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akinek a 
törvényes felügyeletét ellátó szülője legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott 
tanulmányait fejezte be sikeresen, feltéve, hogy a szülő a gyermek, tanuló után rendsze-
res gyermekvédelmi támogatásra jogosult, továbbá az a gyermek, az a tanuló, akit tartós 
nevelésbe vettek.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. 
(870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
158.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (22) bekezdésben a 
Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 21. pont elhagyását javasolják:     
 
„(22) [A Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
 
„21. második és további szakképesítés: minden olyan államilag elismert szakképesítés, 
amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meg-
lévő – államilag elismert – szakképesítés birtokában szerzik meg; figyelmen kívül kell 
hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatás-
ban szereztek; nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölt-
hető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető 
szakképesítés.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/818. 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.   
 
 
159.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (22) be-
kezdésben a Közokt. tv. 121. § (1) bekezdés 21. pont elhagyását javasolják:     
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„(22) [A Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja helyébe a következő rendelke-
zés lép: 
 
 /E törvény alkalmazásában/ 
„21. második és további szakképesítés: minden olyan államilag elismert szakképesítés, 
amely munkakör betöltésére, foglalkozás, tevékenység gyakorlására jogosít, és már meg-
lévő – államilag elismert – szakképesítés birtokában szerzik meg; figyelmen kívül kell 
hagyni azt az államilag elismert szakképesítést, amelyet iskolarendszeren kívüli oktatás-
ban szereztek; nem számít második szakképesítésnek a meglévő szakképesítéssel betölt-
hető munkakör magasabb színvonalon való ellátását biztosító képzésben szerezhető 
szakképesítés.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. 
(870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. (870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) 

közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 

3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
160.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 85. § kiegészítését javasolja a következő új 
(23) bekezdésben a Közokt. tv. 124. § (22) bekezdés  felvételével:     
 
„(22) E törvény 2005. január 1-jén hatályba lépő 
 
a) 48. §-át és 70. §-ának (3) bekezdését a 2005/2006. tanévtől kötelező alkalmazni, e rendel-
kezések bevezetéséhez az iskola pedagógiai programja fenntartói jóváhagyás nélkül módosít-
ható. 
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b) 79. §-ában, valamint 80. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat a hatályba lépése után induló 
engedélyezési eljárásban kell alkalmazni, az új intézményeknél, illetve a már működő intéz-
mény feladatváltozásánál, székhelyváltozásánál, telephely létesítésénél, az új feladatok, illetve 
az új telephely tekintetében. 
 
c) 79. §-ban, valamint a 80. §-ának (5) bekezdésében foglaltakat a többcélú kistérségi társulás 
székhely településének jegyzője 2005. február 1-jétől gyakorolja hatáskörét. Eddig az időpon-
tig a kistérségi társulásban részt vevő helyi önkormányzatok jegyzői megküldik részére a ná-
luk lévő iratokat és erről értesítik a nevelési-oktatási intézmény fenntartóját. 
 
d) 80. §-ának (5) bekezdésében foglaltak meglétét a jegyző, főjegyző az a) pontban meghatá-
rozottak esetében az engedély kiadásától, a korábban kiadott engedély alapján működő közok-
tatási intézmények esetén 2006. szeptember 1-jétől vizsgálhatja, e határidőket kell alkalmazni 
a 95/A. § (4) bekezdésében szabályozott hatósági eljárás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 
2005. július 1-jéig értesíti az intézményfenntartókat a bekövetkezett változásokról.  
 
e) 114. §-a (1) bekezdés b) pontjának második és hetedik gondolatjelében és a 121. §-a (1) 
bekezdésének 21. pontjában foglaltakat azoknál a tanulóknál kell alkalmazni, akik 2005/2006. 
tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az első szakképzettség megszerzése céljából, majd 
ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál. 
 
f) 115. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a 116. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat 
azoknál kell alkalmazni, akik 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az alap-
fokú művészetoktatási intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán, majd ezt 
követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál. 
 
g) 117. §-a (1)-(2) bekezdésében foglaltakat a 2005/2006. tanítási évtől kell alkalmazni azok-
nál, akik abban a tanítási évben kezdik meg a tanulmányaikat abban az oktatásban, amelyben 
térítési díjat kell fizetni, majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál. 
 
h) 118. §-a (6) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2005/2006. tanítási évben, nevelé-
si évben indított óvodai csoportoknál, iskolai osztályoknál, alapfokú művészetoktatási intéz-
ményi és kollégiumi csoportoknál kell alkalmazni, majd ezt követően a belépő új évfolyam-
okon induló csoportoknál, osztályoknál.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 245. (1088. sz. jav. - 110.§ (9) ), 247. (1088. sz. jav. 

- 110.§ (10) ), 251. (1088. sz. jav. - 110.§ (11) ), 252. (1088. sz. jav. - 110.§ (12) ), 255. (1088. sz. jav. - 110.§ (13) ), 257. (1088. 

sz. jav. - 110.§ (14) ), 259. (1088. sz. jav. - 110.§ (15) ), 262. (1088. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
161.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 85. § (24) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. 
melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Vezetők” 
alcím 1-3. pont módosítását javasolja:     
 
„(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és al-
kalmazottak” cím helyébe az alábbi cím, valamint annak „Vezetők” alcím [1-3. pontja] , az 
Első rész „Pedagógusok Óvodában”, „Iskolában és kollégiumban”, „A nevelő és oktató mun-
kát közvetlenül segítő alkalmazottak óvodában”, „Iskolában és kollégiumban” alcímek alatti 
szövege  helyébe a következő rendelkezések lépnek: 
 

/A kötelezően foglalkoztatott 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 
gyermekek, 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 
létszáma 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 
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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, csopor-
tonként 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 év-
folyamon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának ide-
jét is figyelembe 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 művészetoktatási intézményben, ha legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló 
befogadására létesítették egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására létesítették további 
egy könyvtáros tanárt kell alkalmazni. 
 
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 létesítet-
ték egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt (taní-
tót) kell alkalmazni. 
 
3. 
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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 gyermek-
kel 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 szak-
képzettséggel 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 fo-
gyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő-oktató iskolában hat tanu-
lónként 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 
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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 
kijelölt közoktatási intézményben történik. Az álláshelyeket a fővárosban, illetőleg megyében 
- a szakértői és rehabilitációs bizottság nyilvántartása szerint - a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részesített gyermekek, tanulók - a 
fogyatékosság típusa szerint - létszámát nyolccal, az utazó gyógytestnevelői álláshelyek lét-
számát az érintett tanulók létszámát tizenkettővel elosztva kell meghatározni. Az osztással - a 
kerekítés szabályai szerint kialakított - csoportra kell tervezni egy-egy - egy csoport esetén a 
csoport létszámától függetlenül legalább egy-a feladat ellátásához szükséges szakembert. Az 
utazó gyógypedagógust, logopédust, konduktort, gyógytestnevelőt stb. a gyermeket, tanulót 
nevelő, illetve oktató óvoda, iskola megkeresésére a munkáltatói jogot gyakorló közoktatási 
intézmény vezetője rendeli ki. 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a pedagógiai felügyelő pótsza-
badságának, valamint juttatásainak meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkozta-
tott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1192. 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.   
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162.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1192. számú módosító javaslathoz  - 
a törvényjavaslat 85. § (24) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Első rész „A kötele-
zően foglalkoztatott vezetők és alkalmazottak” „Vezetők” alcím 1-3. pont módosítását ja-
vasolja:     
 
„(24) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész „A kötelezően foglalkoztatott vezetők és al-
kalmazottak” cím helyébe az alábbi cím, valamint annak „Vezetők” alcím [1-3. pontja], az 
Első rész „Pedagógusok Óvodában”, „Iskolában és kollégiumban”, „A nevelő és oktató mun-
kát közvetlenül segítő alkalmazottak óvodában”, „Iskolában és kollégiumban” alcímek alatti 
szövege  helyébe a következő 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 
gyermekek, 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 
létszáma 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, 
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- 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, csopor-
tonként 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 év-
folyamon a helyi tantervben szereplő könyvtári órát, továbbá a könyvtár nyitva tartásának ide-
jét is figyelembe 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 művészetoktatási intézményben, ha legalább kettőszáz és legfeljebb négyszáz tanuló 
befogadására létesítették egy, ha több, mint négyszáz tanuló befogadására létesítették további 
egy könyvtáros tanárt kell alkalmazni. 
 
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 létesítet-
ték egy, négyszáznál több tanuló befogadására létesítették további egy könyvtáros tanárt (taní-
tót) kell alkalmazni. 
 
3. 
 
4. konduktor 
a konduktív pedagógiai intézmény iskolájában osztályonként és műszakonként 3 
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5. logopédus 
beszédjavító iskolában tizenöt tanulónként 1 
 
6. utazó gyógypedagógus, logopédus, pszichológus, konduktor ha az iskola a többi gyermek-
kel 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 szak-
képzettséggel 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 fo-
gyatékos, az autista és a halmozottan fogyatékos tanulókat nevelő-oktató iskolában hat tanu-
lónként 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, 
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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 
kijelölt közoktatási intézményben történik. Az álláshelyeket a fővárosban, illetőleg megyében 
- a szakértői és rehabilitációs bizottság nyilvántartása szerint - a többi gyermekkel, tanulóval 
együtt óvodai nevelésben, iskolai nevelésben és oktatásban részesített gyermekek, tanulók - a 
fogyatékosság típusa szerint - létszámát nyolccal, az utazó gyógytestnevelői álláshelyek lét-
számát az érintett tanulók létszámát tizenkettővel elosztva kell meghatározni. Az osztással - a 
kerekítés szabályai szerint kialakított - csoportra kell tervezni egy-egy - egy csoport esetén a 
csoport létszámától függetlenül legalább egy-a feladat ellátásához szükséges szakembert. Az 
utazó gyógypedagógust, logopédust, konduktort, gyógytestnevelőt stb. a gyermeket, tanulót 
nevelő, illetve oktató óvoda, iskola megkeresésére a munkáltatói jogot gyakorló közoktatási 
intézmény vezetője rendeli ki. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi felelős, a szabadidő-szervező és a pedagógiai felügyelő pótsza-
badságának, valamint juttatásainak meghatározására a pedagógus-munkakörben foglalkozta-
tott közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1485. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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163.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (25) bekezdésben a 
Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 2. pont a) alpont elhagyását javasolják:     
 
„(25) [A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 2. pont a) alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
/2. A költségvetési törvényben meghatározott normatív költségvetési hozzájárulásokon 
belül/ 
„a) differenciáló tényezőként figyelembe kell venni 
- a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés (képzési kötelezettség) megszervezését, 
- a sajátos nevelési igényű és a súlyos beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermekek, tanulók óvodai nevelését, iskolai nevelését és oktatását, az iskolában 
szervezett integrációs felkészítést, 
- az iskolában szervezett nyelvi előkészítő évfolyamot, 
- a sportiskolai feladatok ellátását, 
- a nem a tartózkodási helyükön, illetve ennek hiányában nem a lakóhelyükön óvodába, 
általános iskolába járó gyermekeket, tanulókat fogadó óvodát, általános iskolát, 
- a fejlesztési tervvel összhangban működtetett intézménytársulás fenntartását, 
- az óvodai ellátás, az általános iskolai oktatás megszervezését azokon a településeken, 
amelyeken a lakosság száma a költségvetési évet megelőző év január 1-jén nem haladta 
meg a 3500 főt, 
- alapfokú művészetoktatás, 
- az általános iskolai napközi foglalkozás szervezését, 
- a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók óvodai nevelését, iskolai oktatását, a nem 
kisebbségi két tanítási nyelvű oktatást.”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/781. 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.   
 
 
164.  Pánczél Károly képviselő a törvényjavaslat 85. § (25) bekezdésben a Közokt. tv. 1. 
sz. melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 2. pont a) alpont módosítását javasolja:     
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(25) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 2. pont a) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
/2. A költségvetési törvényben meghatározott normatív költségvetési hozzájárulásokon belül/ 
 
/a) differenciáló tényezőként figyelembe kell venni/ 
 
„- alapfokú művészetoktatást,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/782. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
165.  Pánczél Károly képviselő - kapcsolódva a T/11700/782. számú módosító javaslathoz  - 
a törvényjavaslat 85. § (25) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész A 
KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 2. pont 
a) alpont módosítását javasolja:     
 
/(25) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 2. pont a) alpontja helyébe a 
következő rendelkezés lép:/ 
 
/2. A költségvetési törvényben meghatározott normatív költségvetési hozzájárulásokon belül/ 
/a) differenciáló tényezőként figyelembe kell venni/ 
 
„- az alapfokú művészetoktatást,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
166.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (26) bekezdésben a 
Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím elhagyását 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 végrehajtá-
sában, így például: a nevelés-oktatási intézmények a gyermek- és ifjúságvédelmi felada-
tok keretében a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokban (óvoda, nap-
közi és tanulószoba) a természetben nyújtott ellátások biztosításában (tankönyv, tan-
szerellátás támogatása, kedvezményes és ingyenes étkezés), a kollégiumok közreműköd-
nek a szálláshely biztosításában. 
4. Az éves költségvetésről szóló törvényben megállapított normatív költségvetési hozzá-
járulások és egyéb támogatások igénybevételénél figyelembe kell venni, ha az óvodai 
csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok létszáma eltér az e törvény 3. számú 
mellékletében meghatározott átlaglétszámtól.”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/780. 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.   
 
 
167.  Sági József képviselő a törvényjavaslat 85. § (26) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. 
melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 3. pont módosítását javasolja:     
 
/(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 ke-
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retében] a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokban (óvoda, napközi és tanu-
lószoba) a természetben nyújtott ellátások biztosításában (tankönyv, tanszerellátás támogatá-
sa, kedvezményes és ingyenes étkezés), a kollégiumok közreműködnek a szálláshely biztosí-
tásában.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/669. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
168.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők - kapcsolódva a T/11700/785. számon benyúj-
tott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 98. pontja) - a törvényjavaslat 85. § 
(26) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 3. pont módosítását javasol-
ják:     
 
/(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 gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokban (óvoda, napközi és tanulószoba) a 
természetben nyújtott ellátások biztosításában (tankönyv, tanszerellátás támogatása, kedvez-
ményes és ingyenes étkezés)[, a kollégiumok közreműködnek a szálláshely biztosításá-
ban].    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1575. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
169.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Rózsa Endre, Molnár 
József, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és 
Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 85. § (26) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. mel-
léklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím 4. pont elhagyását javasolják:     
 
„(26) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím a következő 3[-4]. ponttal egé-
szül 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 gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokban (óvoda, napközi és tanulószoba) a 
természetben nyújtott ellátások biztosításában (tankönyv, tanszerellátás támogatása, kedvez-
ményes és ingyenes étkezés), a kollégiumok közreműködnek a szálláshely biztosításában. 
 
[4. Az éves költségvetésről szóló törvényben megállapított normatív költségvetési hozzá-
járulások és egyéb támogatások igénybevételénél figyelembe kell venni, ha az óvodai 
csoportok, iskolai osztályok, kollégiumi csoportok létszáma eltér az e törvény 3. számú 
mellékletében meghatározott átlaglétszámtól.”]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1211. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
170.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (27) bekezdésben a 
Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím A normatív hozzájárulás meghatározásakor fi-
gyelembe vehető … alcím 1. pont c) alpont elhagyását javasolják:     
 
„(27) [A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím A normatív hozzájárulás 
meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása alcím 1. 
pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/1. A normatív hozzájárulás meghatározásakor/ 
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„c) az alapfokú művészetoktatási intézményben a tanulót legfeljebb egy művészeti kép-
zésben lehet figyelembe venni akkor, ha az adott tanítási év első napjáig legalább a ha-
todik életévét eléri, illetve tanköteles, vagy tankötelezettségének megszűnése után isko-
lába jár és huszonkettedik életévét nem töltötte be a következők szerint: 
- egy tanulóként kell figyelembe venni azt, aki részére az iskola a tanítási év átlagában 
legalább heti négy foglalkozáson való részvételt biztosít, akkor is, ha négynél több fog-
lalkozáson vesz részt, illetve több tanszakra (szakra) jár, 
- azoknak a tanulóknak a számát, akik részére az iskola a tanítási év átlagában heti négy 
tanóra foglalkozásnál kevesebbet biztosít, kettővel el kell osztani, 
- az előképző évfolyamra járó tanulók létszámából csak annyi tanuló vehető figyelembe, 
mint az első alapfokú évfolyamra járó tanulók létszámának 120%-a, ennél a számításnál 
az előképző évfolyam és az első alapfokú évfolyam tényleges létszámát kell figyelembe 
venni;”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/802. 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.   
 
 
171.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (28) bekezdésben a 
Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím A normatív hozzájárulás meghatározásakor fi-
gyelembe vehető … cím 4. pont elhagyását javasolják:     
 
„[(28) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI főcím, A normatív hozzájárulás 
meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása című rész 
a következő 4. ponttal egészül ki: 
 
„4. Ha e törvény rendelkezései szerint a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, a normatív 
hozzájárulás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető 
figyelembe, ha a térítési díjat az iskola előírta és beszedte.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/801. 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.   
 
 
172.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (28) be-
kezdésben a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím A normatív hozzájárulás 
meghatározásakor figyelembe vehető … cím 4. pont elhagyását javasolják:     
 
„[(28) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI főcím, A normatív hozzájárulás 
meghatározásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása című rész 
a következő 4. ponttal egészül ki: 
 
„4. Ha e törvény rendelkezései szerint a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, a normatív 
hozzájárulás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető 
figyelembe, ha a térítési díjat az iskola előírta és beszedte.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. 
(870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. (870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) 

közokt.121.§ (1) 21. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 3. ), 
183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
173.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 85. § (28) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. 
melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS 
MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI  főcím A normatív hozzájárulás meghatározásakor fi-
gyelembe vehető … cím 4. pont módosítását javasolja:     
 
/(28) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A KÖLTSÉGVETÉSI 
HOZZÁJÁRULÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK ELVEI főcím, A normatív hozzájárulás meg-
határozásakor figyelembe vehető gyermek-, tanulói létszám megállapítása című rész a követ-
kező 4. ponttal egészül ki:/ 
 
 
„4. Ha e törvény rendelkezései szerint a tanulónak térítési díjat kell fizetnie, a normatív hoz-
zájárulás megállapításánál és az arról történő elszámolásnál a tanuló akkor vehető figyelembe, 
ha a térítési díjat az iskola előírta és beszedte. A térítési díj megfizetésétől külön jogszabály-
ban meghatározott esetekben el lehet térni.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
174.  Láyer József képviselő - kapcsolódva a T/11700/669. számú módosító javaslathoz  - a 
törvényjavaslat 85. § (29) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Harmadik rész A 
VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/8. 
pont elhagyását javasolja:     
 
„[(29) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A 
BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/8. pontja helyébe a kö-
vetkező rendelkezés lép: 
 
„„8. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra elő-
készítésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem 
kötött részében munkaköri feladatként – a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy 
a munkáltató utasítása alapján – ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb 
feladatokat, így különösen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azo-
kat, értékeli a gyermekek, tanulók teljesítményét; elvégzi a pedagógiai tevekénységéhez 
kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, részt vesz a nevelőtestület munkájában, a halmozot-
tan hátrányos helyzetű tanulók és a tehetséges tanulók egyéni foglalkozás keretében tör-
ténő felkészítésében, az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésé-
nek megszervezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozga-
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lom segítésével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvéde-
lemmel összefüggő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésé-
ben. A pedagógus e bekezdés alapján végzett munkája kiemelt munkavégzésért járó ke-
reset kiegészítéssel is elismerhető.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1645. 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 egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
175.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és 
Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 85. § (29) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. mel-
léklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK 
KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/8. pont módosítását javasolják:     
 
/(29) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/8. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
„8. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészí-
tésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részé-
ben munkaköri feladatként – a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató uta-
sítása alapján – ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, így különö-
sen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanu-
lók teljesítményét; elvégzi a pedagógiai tevekénységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, 
részt vesz a nevelőtestület munkájában, a [halmozottan] hátrányos helyzetű tanulók és a te-
hetséges tanulók képességeinek fejlesztésében [egyéni foglalkozás keretében történő felké-
szítésében], az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszer-
vezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segítésével, a 
tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 
feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A pedagógus e be-
kezdés alapján végzett munkája kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítéssel is elis-
merhető.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1076. 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. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Önkormányzati bizottság ülé-
sén egyetért, az Oktatási bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
176.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 85. § (29) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. 
melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK 
KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/8. pont módosítását javasolja:     
 
/(29) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/8. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
„8. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészí-
tésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részé-
ben munkaköri feladatként – a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató uta-
sítása alapján – ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, így különö-
sen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanu-
lók teljesítményét; elvégzi a pedagógiai tevekénységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, 
részt vesz a nevelőtestület munkájában, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a tehet-
séges tanulók [egyéni foglalkozás keretében történő] nem tanórai foglalkozás keretében fo-
lyó felkészítésében, az iskola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének 
megszervezésében, a gyermekek, tanulók felügyeletének ellátásában, a diákmozgalom segíté-
sével, a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel össze-
függő feladatok végrehajtásában, az intézményi dokumentumok készítésében. A pedagógus e 
bekezdés alapján végzett munkája kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítéssel is elis-
merhető.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1089., 1187. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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177.  Láyer József képviselő - kapcsolódva a T/11700/1076. számú módosító javaslathoz  - a 
törvényjavaslat 85. § (29) bekezdésben a Közokt. tv. 1. sz. melléklet Harmadik rész A 
VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/8. 
pont módosítását javasolja:     
 
/(29) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/8. pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:/ 
 
„8. A pedagógus az óraközi szünetben a tanulók felügyeletével, a következő tanóra előkészí-
tésével összefüggő feladatokat látja el. A teljes munkaidő tanítási órákkal le nem kötött részé-
ben munkaköri feladatként – a munkaköri leírásában foglaltak szerint vagy a munkáltató uta-
sítása alapján – ellátja a nevelő és oktató munkával összefüggő egyéb feladatokat, így különö-
sen: felkészül a foglalkozásokra, tanítási órákra, előkészíti azokat, értékeli a gyermekek, tanu-
lók teljesítményét; elvégzi a pedagógiai tevekénységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet, 
részt vesz a nevelőtestület munkájában, [a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és a te-
hetséges tanulók egyéni foglalkozás keretében történő felkészítésében, az iskola kulturá-
lis és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, a gyermekek, 
tanulók felügyeletének ellátásában,] a diákmozgalom segítésével, a tanuló- és gyermekbal-
esetek megelőzésével, a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtásá-
ban[, az intézményi dokumentumok készítésében]. A gyermekekkel, tanulókkal közvetlen 
foglalkozást igénylő, de a kötelező óraként, túlóraként, továbbá a 11/17. pont szerint rendes 
munkaidőn belül elrendelhető kötelező óraként figyelembe nem vehető tevékenység esetén a 
pedagógus - elsősorban az intézmény pedagógiai programja és éves programja alapján - az is-
kola kulturális és sportéletének, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezésében, a gyer-
mekek, tanulók felügyeletének ellátásában munkaköri feladatként eseti jelleggel közreműkö-
dik. A pedagógus e bekezdés alapján végzett munkája kiemelt munkavégzésért járó kereset 
kiegészítéssel is elismerhető.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1646. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
178.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (30) be-
kezdésben a Közokt. tv. 2. sz. melléklet A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt … főcím A gyermekek, tanulók adatai alcím 2. pont elhagyását javasolják:     



- 137 - 

 
„[(30) A Közokt. tv. 2. számú melléklete A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok főcím A gyermekek, tanulók adatai alcím 2. pont-
ja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. Az adatok – az e törvényben meghatározott célból – továbbíthatók 
- fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nem-
zetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 
- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-
oktatási intézménynek, illetve vissza, 
- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a 
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 
- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 
szervezőjének, a tanulószerződés kötőjének, illetve, ha az értékelés nem az iskolában tör-
ténik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 
- a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány 
kiállításához szükséges valamennyi adat, 
- a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, iskolai 
felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe 
történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza, 
- az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 
egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 
- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvéde-
lemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének 
feltárása, megszüntetése céljából, 
- az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizo-
nyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvé-
teli kérelmeket nyilvántartó szervezethez, 
- a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben és célból.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. 
(870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. (870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) 

közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) közokt.1m. főcím alcím 4. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 3. 

), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
179.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (30) bekezdésben a 
Közokt. tv. 2. sz. melléklet A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt … fő-
cím A gyermekek, tanulók adatai alcím 2. pont elhagyását javasolják:     
 
„[(30) A Közokt. tv. 2. számú melléklete A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok főcím A gyermekek, tanulók adatai alcím 2. pont-
ja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„2. Az adatok – az e törvényben meghatározott célból – továbbíthatók 
- fenntartó, bíróság, rendőrség, ügyészség, önkormányzat, államigazgatási szerv, nem-
zetbiztonsági szolgálat részére valamennyi adat, 
- sajátos nevelési igényre, a beilleszkedési zavarra, tanulási nehézségre, magatartási 
rendellenességre vonatkozó adatok a pedagógiai szakszolgálat intézményeitől a nevelési-
oktatási intézménynek, illetve vissza, 
- az óvodai fejlődéssel, iskolába lépéshez szükséges fejlettséggel kapcsolatos adatok a 
szülőnek, a pedagógiai szakszolgálat intézményeinek, az iskolának, 
- a magatartás, szorgalom és tudás értékelésével kapcsolatos adatok az érintett osztályon 
belül, a nevelőtestületen belül, a szülőnek, a vizsgabizottságnak, a gyakorlati képzés 
szervezőjének, a tanulószerződés kötőjének, illetve, ha az értékelés nem az iskolában tör-
ténik, az iskolának, iskolaváltás esetén az új iskolának, a szakmai ellenőrzés végzőjének, 
- a diákigazolvány – jogszabályban meghatározott – kezelője részére a diákigazolvány 
kiállításához szükséges valamennyi adat, 
- a gyermek óvodai felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett óvodához, iskolai 
felvételével, átvételével kapcsolatosan az érintett iskolához, felsőoktatási intézménybe 
történő felvétellel kapcsolatosan az érintett felsőoktatási intézményhez és vissza, 
- az egészségügyi, iskola-egészségügyi feladatot ellátó intézménynek a gyermek, tanuló 
egészségügyi állapotának megállapítása céljából, 
- a családvédelemmel foglalkozó intézménynek, szervezetnek, gyermek- és ifjúságvéde-
lemmel foglalkozó szervezetnek, intézménynek a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének 
feltárása, megszüntetése céljából, 
- az állami vizsgák alapján kiadott bizonyítványokat nyilvántartó szervezetnek a bizo-
nyítványok nyilvántartása céljából, továbbá a nyilvántartó szervezettől a felsőfokú felvé-
teli kérelmeket nyilvántartó szervezethez, 
- a tankönyvforgalmazókhoz, a külön törvényben meghatározott körben és célból.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/800. 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.   
 
 
180.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (31) be-
kezdésben a Közokt. tv. 2. sz. melléklet A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt … főcím A közoktatás információs rendszere alcím 3. pont elhagyását javasolják:     
 
„(31) [A Közokt. tv. 2. számú melléklete A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok főcím  A közoktatás információs rendszere alcím 
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A közoktatás információs rendszere/ 
 
„3. A Közoktatási Információs Iroda annak, akit pedagógus-munkakörben, illetve neve-
lő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, pedagógiai előadó 
vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, azonosító számot ad ki.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. 
(870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. (870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) 

közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 

2. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
181.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (31) bekezdésben a 
Közokt. tv. 2. sz. melléklet A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt … fő-
cím A közoktatás információs rendszere alcím 3. pont elhagyását javasolják:     
 
„(31) [A Közokt. tv. 2. számú melléklete A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok főcím  A közoktatás információs rendszere alcím 
3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A közoktatás információs rendszere/ 
 
„3. A Közoktatási Információs Iroda annak, akit pedagógus-munkakörben, illetve neve-
lő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazotti munkakörben, pedagógiai előadó 
vagy pedagógiai szakértő munkakörben alkalmaznak, azonosító számot ad ki.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/799. 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.   
 
 
182.  Révész Máriusz, Sági József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 85. § (32) bekezdésben a 
Közokt. tv. 2. sz. melléklet A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt … fő-
cím A közoktatás információs rendszere alcím 5. pont elhagyását javasolják:     
 
„(32) [A Közokt. tv. 2. számú melléklete A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok főcím  A közoktatás információs rendszere alcím 
5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A közoktatás információs rendszere/ 
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„5. A Közoktatási Információs Iroda annak, aki tanulói jogviszonyt létesített azonosító 
számot ad ki.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/798. 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.   
 
 
183.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (32) be-
kezdésben a Közokt. tv. 2. sz. melléklet A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt … főcím A közoktatás információs rendszere alcím 5. pont elhagyását javasolják:     
 
„(32) [A Közokt. tv. 2. számú melléklete A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok főcím  A közoktatás információs rendszere alcím 
5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A közoktatás információs rendszere/ 
 
„5. A Közoktatási Információs Iroda annak, aki tanulói jogviszonyt létesített azonosító 
számot ad ki.”]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. 
(870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. (870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) 

közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 

2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 3. ), 184. (870. sz. jav. - 85.§ (33) közokt.3. főcím II. 10. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
184.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (33) be-
kezdésben a Közokt. tv. 3. sz. melléklet Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai … fő-
cím II. Az osztályok, csoportok szervezése alcím 10. pont elhagyását javasolják:     
 
„[(33) A Közokt. tv. 3. számú melléklet Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje főcím, II. Az osztályok, csoportok 
szervezése alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. Ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát, az e törvény 52. 
§-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel el kell osztani.”]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 72. (870. sz. jav. - 85.§ (1) Közokttv.9.§ ), 75. (870. 

sz. jav. - 85.§ (2) Közokttv.9.§ (7) ), 79. (870. sz. jav. - 85.§ (3) Közokttv.31.§ (3) ), 80. (870. sz. jav. - 85.§ (4) Közokttv.38.§ (1) ), 
86. (870. sz. jav. - 85.§ (5) Közokttv.40.§ (11) ), 90. (870. sz. jav. - 85.§ (6) Közokttv.48.§ (1) b) ), 94. (870. sz. jav. - 85.§ (7) 

Közokttv.48.§ (4) b) ), 98. (870. sz. jav. - 85.§ (8) Közokttv.48.§ (8) b) ), 102. (870. sz. jav. - 85.§ (10) közokttv.70.§ (3) ), 108. 
(870. sz. jav. - 85.§ (11) közokt.79.§ ), 124. (870. sz. jav. - 85.§ (12) közokt.80.§ (5) ), 126. (870. sz. jav. - 85.§ (13) közokt.81.§ (13) 

), 128. (870. sz. jav. - 85.§ (14) közokt.84.§ (10) ), 131. (870. sz. jav. - 85.§ (15) közokt.99.§ (4) ), 136. (870. sz. jav. - 85.§ (16) 

közokt.104.§ (6) ), 139. (870. sz. jav. - 85.§ (17) közokt.115.§ (1) c) ), 142. (870. sz. jav. - 85.§ (18) közokt.116.§ (1) a) ), 145. 
(870. sz. jav. - 85.§ (19) közokt.117.§ (2) ), 157. (870. sz. jav. - 85.§ (21) közokt.121.§ (1) 14. ), 159. (870. sz. jav. - 85.§ (22) 

közokt.121.§ (1) 21. ), 172. (870. sz. jav. - 85.§ (28) közokt.1m. főcím alcím 4. ), 178. (870. sz. jav. - 85.§ (30) közokt.2. főcím alcím 

2. ), 180. (870. sz. jav. - 85.§ (31) közokt.2. főcím alc 3. ), 183. (870. sz. jav. - 85.§ (32) közokt.2. főcím alc 5. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/870. 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.   
 
 
185.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 85. § (33) be-
kezdésben a Közokt. tv. 3. sz. melléklet Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai … fő-
cím II. Az osztályok, csoportok szervezése alcím 10. pont elhagyását javasolják:     
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„[(33) A Közokt. tv. 3. számú melléklet Osztály, csoport létszámhatárok, a tanórai és 
tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje főcím, II. Az osztályok, csoportok 
szervezése alcím 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„10. Ha az osztály létszáma nem éri el az átlaglétszám ötven százalékát, az e törvény 52. 
§-ának (7) bekezdése alapján kiszámított időkeretet kettővel el kell osztani.”]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/911. 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.   
 
 
186.  Balogh József és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/11700/11. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 87. § (5) bekezdésben a Priv.tv. 69/A. § 
(6) bekezdés módosítását javasolják:     
 
„(5) A Priv.tv. 69/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
(6) A kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése, valamint a 
foglalkoztatási, a szociális, a sport-, a gazdaság- és területfejlesztési célkitűzések megvalósítá-
sa érdekében az állam vállalkozói vagyonába tartozó, a vagyongazdálkodás céljaira felesle-
gessé vált ingatlanok ingyenesen önkormányzati tulajdonba adhatók. Az erre vonatkozó 
igényt a képviselő-testület határozatáról készített kivonattal kell bejelenteni. A tulajdonba 
adásról – az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján, a 6. §-ban meghatározott vagyonkör 
tekintetében az ott megjelölt, illetékes miniszterek [egyetértése esetén] véleményének kikéré-
sével – a részvényesi jogokat gyakorló miniszter előterjesztése alapján a Kormány dönt. A tu-
lajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben állapodik meg. E ren-
delkezés nem alkalmazható azokra az ingatlanokra, amelyek önkormányzatoknak történő át-
adására külön törvényben foglalt feltételek és eljárásrend irányadó. Az önkormányzat az in-
gyenesen juttatott ingatlant értékesítheti. Az értékesítésből származó bevételt az önkormány-
zat csak az igénybejelentésben szereplő feladatokra használhatja fel.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1359. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bi-
zottság ülésén egyetért, az Alkotmányügyi bizottság, az Emberi jogi bizottság, a Kulturális bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
187.  Balogh József és Jauernik István képviselők - kapcsolódva a T/11700/11. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 87. § (5) bekezdésben a Priv.tv. 69/A. § 
(7) bekezdés módosítását javasolják:     
 
/A Priv.tv. 69/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:/ 
 
„(7) A helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló, az állam vállalkozói va-
gyonába tartozó többségi tulajdonú gazdasági társaságok vagy azok tulajdonába tartozó esz-
közök – kivételesen indokolt esetben térítés nélkül – önkormányzati tulajdonba adhatók. Az 
erre vonatkozó igényt az önkormányzat képviselő-testületének határozatáról készített kivonat-
tal kell bejelenteni. A tulajdonba adásról az ÁPV Rt. Igazgatóságának javaslata alapján a 
Kormány dönt. A tulajdonjog átruházásáról az ÁPV Rt. és az önkormányzat szerződésben ál-
lapodik meg.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1358. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
188.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 87. § (6) bekezdésben a Priv.tv. mel-
léklet módosítását javasolja:     
 
„(6) A Priv.tv. melléklete [ a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
/Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter/ 
„Állami Autópálya Kezelő Rt. 100%”] helyébe e törvény 22. számú melléklete lép.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal öszefüggésben a 109. § (1) bekezdés h) pontját is el kell 
hagyni.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 191. (689. sz. jav. - 87.§ (7) priv.tv.mell. ), 194. 
(689. sz. jav. - 87.§ (8) priv.tv.mell. ), 563. (689. sz. jav. - új22.mell ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
189.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/689. számú módosító javaslat-
hoz  - a törvényjavaslat 87. § (6) bekezdésben a Priv.tv. melléklet módosítását javasolja:     
 
„(6) A Priv.tv. melléklete [ a következő rendelkezéssel egészül ki: 
 
/Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter/ 
„Állami Autópálya Kezelő Rt. 100%”] helyébe e törvény 22. számú melléklete lép.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslattal összefüggésben a 109. § (1) bekezdés h) pontját is el kell 
hagyni.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 190. (1568. sz. jav. - 87.§ (7) priv.tv.mell. ), 195. 
(1568. sz. jav. - 87.§ (8) priv.tv.mell. ), 564. (1568. sz. jav. - új22.mell ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi 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.   
 
 
190.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/689. számú módosító javaslat-
hoz  - a törvényjavaslat 87. § (7) bekezdésben a Priv.tv. melléklet elhagyását javasolja:     
 
„[(7) A Priv.tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a kö-
vetkezők szerint módosul: 
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/Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter/ 
„Országos Mesterséges Termékenyítő  Rt.                   25%+1 szavazat 
Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft.       25%+1 szavazat 
Agroster Besugárzó Rt.                                                 25%+1 szavazat]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (1568. sz. jav. - 87.§ (6) priv.tv.mell. ), 195. 
(1568. sz. jav. - 87.§ (8) priv.tv.mell. ), 564. (1568. sz. jav. - új22.mell ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi 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.   
 
 
191.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 87. § (7) bekezdésben a Priv.tv. mel-
léklet elhagyását javasolja:     
 
„/(7) [A Priv.tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a kö-
vetkezők szerint módosul:/ 
 
/Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter/ 
„Országos Mesterséges Termékenyítő  Rt.                   25%+1 szavazat 
 Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft.       25%+1 szavazat 
Agroster Besugárzó Rt.                                                 25%+1 szavazat”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (689. sz. jav. - 87.§ (6) priv.tv.mell. ), 194. 
(689. sz. jav. - 87.§ (8) priv.tv.mell. ), 563. (689. sz. jav. - új22.mell ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
192.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 87. § (7) bekezdésben a Priv.tv. mel-
léklet elhagyását javasolja:     
 
„(7) [A Priv.tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a kö-
vetkezők szerint módosul: 
 
/Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter/ 
 
„Országos Mesterséges Termékenyítő  Rt.                   25%+1 szavazat 
Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft.       25%+1 szavazat 
Agroster Besugárzó Rt.                                                 25%+1 szavazat”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/200-1. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
193.  Dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 87. § (7) bekezdésben a Priv.tv. mel-
léklet módosítását javasolja:     
 
/(7) A Priv.tv. mellékletében a tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke a következők 
szerint módosul:/ 
 
/Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter/ 
 
„Országos Mesterséges Termékenyítő  Rt.                   25%+1 szavazat 
[Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft.       25%+1 szavazat] 
Agroster Besugárzó Rt.                                                 25%+1 szavazat”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 217. (11. sz. jav. - 109.§ (1) h) ), pontjában fog-
laltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
194.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 87. § (8) bekezdésben a Priv.tv. mel-
léklet elhagyását javasolja:     
 
„(8) [A Priv.tv. mellékletében a tartós állami tulajdonú társaság elnevezése a következők 
szerint módosul: 
 
/Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és vízügyi miniszter/ 
 
„Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Kht. (VITUKI)        50%+1 szavazat”] 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (689. sz. jav. - 87.§ (6) priv.tv.mell. ), 191. 
(689. sz. jav. - 87.§ (7) priv.tv.mell. ), 563. (689. sz. jav. - új22.mell ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
195.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/689. számú módosító javaslat-
hoz  - a törvényjavaslat 87. § (8) bekezdésben a Priv.tv. melléklet elhagyását javasolja:     
 
„[(8) A Priv.tv. mellékletében a tartós állami tulajdonú társaság elnevezése a következők 
szerint módosul: 
 
/Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és vízügyi miniszter/ 
„Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Kht. (VITUKI)        50%+1 szavazat]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (1568. sz. jav. - 87.§ (6) priv.tv.mell. ), 190. 
(1568. sz. jav. - 87.§ (7) priv.tv.mell. ), 564. (1568. sz. jav. - új22.mell ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi 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.   
 
 
196.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 88. § kiegészítését javasolja a következő 
új (2) bekezdésben a Hszt. 207. § (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) A Hszt. 207. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki: 
 
(2) A szociális gondoskodás keretében a szolgálati, kötelezettség teljesítése közben elhunyt 
gyermektelen hivatásos állományú tag özvegyének, a fegyveres szerv, egyszeri 1 millió forint 
összegű támogatást nyújt. Az elhunyt árvája részére az érettségi vagy az első diploma nappali 
tagozaton való megszerzéséig, a fegyveres szerv havi rendszerességgel 15 000 forint pénzbeli 
ellátást nyújt gyermekenként.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) 
bekezdésre változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 332. (1237. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
336. (1237. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új 63.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1237. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
197.  Dr. Csiha Judit képviselő a törvényjavaslat 93. §-ban az Épt. 52. § módosítását java-
solja:     
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„93. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló – módosított – 1997. évi 
LXXVIII. törvény 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, 
továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben, valamint a 
kiszolgáló út céljára történő lejegyzés és a telekalakítások engedélyezése tárgyában és a 47. § 
(2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott esetekben (a továbbiakban: kiemelt építésügyi 
hatósági ügy), első fokon a városi (fővárosi kerületi) – a 2004. január 1-jét követően várossá 
nyilvánított települések kivételével – önkormányzat jegyzője jár el – a kormányrendeletben 
meghatározott illetékességi területtel –, továbbá annak a települési önkormányzatnak a jegy-
zője, akit a kormányrendelet 2004. január 1-ig kijelölt.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/31. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
198.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 93. §-ban az Épt. 52. § (2) bekezdés 
módosítását javasolja:     
 
„93. § Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló – módosított – 1997. évi 
LXXVIII. törvény 52. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az elvi építési, az építési, a bontási, a használatbavételi és a fennmaradási engedélyezési, 
továbbá az azokkal összefüggésben keletkezett ellenőrzési és kötelezési ügyekben, valamint a 
kiszolgáló út céljára történő lejegyzés és a telekalakítások engedélyezése tárgyában és a 47. § 
(2) bekezdés b)-d) pontjaiban meghatározott esetekben (a továbbiakban: kiemelt építésügyi 
hatósági ügy), első fokon a városi (fővárosi kerületi) – a 2004. január 1-jét követően várossá 
nyilvánított települések [kivételével] megállapodhatnak abban, hogy ezen hatáskört továbbra 
is a várossá nyilvánítás előtt eljáró város jegyzője gyakorolja – önkormányzat jegyzője jár el – 
a kormányrendeletben meghatározott illetékességi területtel –, továbbá annak a települési ön-
kormányzatnak a jegyzője, akit a kormányrendelet kijelölt.”"    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1690. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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199.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 96. §-ban az 1997. évi CXXIV. törvény 6. 
§ módosítását javasolja:     
 
/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 önkormány-
zatok szociális ágazati, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint állami-
lag, a helyi önkormányzatok részére feladat-ellátási kötelezettséggel előírt ellátás keretében a 
közoktatási szakfeladatra fordított működési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét 
csökkenteni kell az intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított elői-
rányzatból adott olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és egy-
házi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított összegből 
határozandó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás számított összege.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1098. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
200.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 96. §-ban az 1997. 
évi CXXIV. törvény 6. § (3) bekezdés módosítását javasolják:     
 
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló – módosított – 
1997. évi CXXIV. törvény 6. §-a (2)-(3) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az (1) bekezdés szerinti kiegészítő támogatás meghatározása minden évben a költségve-
tési tervezéskor ismert adatok alapján történik az éves költségvetésről szóló törvényben, a 
közoktatási törvény szerint államilag előírt oktatási feladatok, illetve a szociális törvényben 
meghatározott szolgáltatások számított igénybevételének figyelembevételével. 
(3) A kiegészítő támogatás tervezett és tényleges összegének számításához az önkormányzat-
ok szociális ágazati, illetve a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény szerint államilag , 
a helyi önkormányzatok részére feladat-ellátási kötelezettséggel előírt ellátás keretében a köz-
oktatási szakfeladatra fordított működési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csök-
kenteni kell az intézményi saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított előirány-
zatból adott olyan külön támogatással, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és egyházi 
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fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak. Az így megállapított összegből hatá-
rozandó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás számított összege.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1179. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
201.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 103. §-ban a földgáz-
ellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 50. § (3) bekezdés elhagyását javasolják:     
 

„[A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény módosítása 
 
103. § A földgázellátásról szóló – módosított – 2003. évi XLII. törvény 50. §-ának (3) be-
kezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(3) A célelőirányzat bevételét képezi: 
 
a) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (Bt.) 20. § (3) bekezdésének ba) pont-
jában meghatározott bányajáradéknak a 12%-ot meghaladó része, valamint 
b) a gázárszabályozásra vonatkozó külön jogszabályban biztosított lehetőség alapján a 
közüzemi nagykereskedő döntése szerint földgázár-kiegyenlítés címén befizetett hozzá-
járulás.”]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
 
Megjegyzés: A mód. javaslattal összefüggésben  a 107. § (2) bekezdését is el kell hagyni.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/654. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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202.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. § (1) bekezdésében az Mt. 193/V. §  felvételével:     
 

„A munkavállalót megillető külön juttatással kapcsolatos egyéb törvények módosítása 
 
107. § (1) A Munka Törvénykönyvéről szóló - módosított - 1992. évi XXII. törvény 193/V. §-
ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„193/V. §  A munkavállaló minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi személyi 
alapbérére jogosult, amennyiben az adott közigazgatási szervnél január 1-jén munkaviszony-
ban áll, kivéve ha: 
 
- a 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, 
-  gyermekgondozási segélyben, illetve 
-  gyermekgondozási díjban részesül.  
 
A juttatás kifizetéséről január16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor 
az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hó-
napra irányadó személyi alapbér.”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 203. (1693. sz. jav. - új 107. § (2) ), 204. (1693. sz. 

jav. - új 107. § (3) ), 205. (1693. sz. jav. - új 107. § (4) ), 206. (1693. sz. jav. - új 107. § (5) ), 207. (1693. sz. jav. - új 107. § (6) ), 
208. (1693. sz. jav. - új 107. § (7) ), 209. (1693. sz. jav. - új 107. § (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
203.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. § (2) bekezdésében a Ktv. 49. §  felvételével:     
 
„(2) A köztisztviselők jogállásáról szóló - módosított -1992. évi XXIII. törvény 49. §-ának he-
lyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„49. § A köztisztviselő minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jogo-
sult, amennyiben január 1-jén közszolgálati jogviszonyban áll, kivéve ha: 
 
- a 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, 
- gyermekgondozási segélyben, illetve 
- gyermekgondozási díjban részesül. 
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A juttatás kifizetéséről január16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor 
az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hó-
napra irányadó illetmény.”„ 
 
Megjegyzés: A Ktv.  a törvényjavaslat 82. §-ában módosul.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (1693. sz. jav. - új 107. § (1) ), 204. (1693. sz. 

jav. - új 107. § (3) ), 205. (1693. sz. jav. - új 107. § (4) ), 206. (1693. sz. jav. - új 107. § (5) ), 207. (1693. sz. jav. - új 107. § (6) ), 
208. (1693. sz. jav. - új 107. § (7) ), 209. (1693. sz. jav. - új 107. § (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
204.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. § (3) bekezdésében az Ktj. 68. §  felvételével:     
 
„(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló - módosított - 1992. évi XXXIII. törvény 68. §-
ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„68. § A közalkalmazott minden naptári évben - külön juttatásként - egyhavi illetményére jo-
gosult, amennyiben január 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban áll, kivéve ha: 
 
- a 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, 
- gyermekgondozási segélyben, illetve 
- gyermekgondozási díjban részesül. 
 
A juttatás kifizetéséről január16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor 
az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hó-
napra irányadó illetmény.”„ 
 
Megjegyzés: A Kjt.  a törvényjavaslat 83. §-ában módosul.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (1693. sz. jav. - új 107. § (1) ), 203. (1693. sz. 

jav. - új 107. § (2) ), 205. (1693. sz. jav. - új 107. § (4) ), 206. (1693. sz. jav. - új 107. § (5) ), 207. (1693. sz. jav. - új 107. § (6) ), 
208. (1693. sz. jav. - új 107. § (7) ), 209. (1693. sz. jav. - új 107. § (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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205.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. § (4) bekezdésében az Üsztv. 48. §  felvételével:     
 
„(4) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló - módosított -
1994. évi LXXX. törvény 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„48. § (1) Az ügyészt - külön juttatásként - minden naptári évben egyhavi alapilletményének 
és a rendszeres pótlékának megfelelő összeg illeti meg, amennyiben január 1-jén ügyészségi 
szolgálati viszonyban áll. A juttatás kifizetéséről január16-án - amennyiben ez szombatra 
vagy vasárnapra esik, akkor az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mér-
tékének alapja a január hónapra irányadó alapilletmény és rendszeres pótlék. 
 
(2) A külön juttatás nem illeti meg az ügyészt, ha 
 
a) ellene fegyelmi eljárás, illetőleg büntetőeljárás folyik, 
b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
c) ügyészségi szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntet-
te, 
d) ügyészségi szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette, 
e) a 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, 
f) gyermekgondozási segélyben részesül, 
g) gyermekgondozási díjban részesül. 
 
(3) A külön juttatás az ügyészt visszamenőleg megilleti, ha a fegyelmi, illetőleg büntetőjogi 
felelősségét nem állapították meg.”„ 
 
Megjegyzés: A Üsztv.  a törvényjavaslat 86. §-ában módosul.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (1693. sz. jav. - új 107. § (1) ), 203. (1693. sz. 

jav. - új 107. § (2) ), 204. (1693. sz. jav. - új 107. § (3) ), 206. (1693. sz. jav. - új 107. § (5) ), 207. (1693. sz. jav. - új 107. § (6) ), 
208. (1693. sz. jav. - új 107. § (7) ), 209. (1693. sz. jav. - új 107. § (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
206.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. § (5) bekezdésében a Bjt. 113. §  felvételével:     
 
„(5) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló - módosított - 1997. évi LXVII. törvény 
113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„113. § (1) A külön juttatás az egyéb feltételek fennállása esetén sem illeti meg a bírót, ha 
 
a) ellene fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, 
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b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
c) szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette, 
d) szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette, 
e) gyermekgondozási segélyben részesül 
f) gyermekgondozási díjban részesül. 
 
(2) A külön juttatás a bírót visszamenőleg megilleti, ha a fegyelmi vagy büntetőjogi felelőssé-
gét nem állapították meg.”„ 
 
Megjegyzés: A Bjt.  a törvényjavaslat 91. §-ában módosul. A módosító javaslat elfogadásához 
a jelenlévő képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (1693. sz. jav. - új 107. § (1) ), 203. (1693. sz. 

jav. - új 107. § (2) ), 204. (1693. sz. jav. - új 107. § (3) ), 205. (1693. sz. jav. - új 107. § (4) ), 207. (1693. sz. jav. - új 107. § (6) ), 
208. (1693. sz. jav. - új 107. § (7) ), 209. (1693. sz. jav. - új 107. § (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
207.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. § (6) bekezdésében Iaszt. 117. §  felvételével:     
 
„(6) Az igazságügyi alkalmazottak szolgálati viszonyáról szóló - módosított - 1997. évi 
LXVIII. törvény 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„117.  §  (1) A külön juttatás az egyéb feltételek fennállása esetén sem jár, ha az igazságügyi 
alkalmazott 
 
a) ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, 
b) fegyelmi büntetés hatálya alatt áll, 
c) a szolgálati viszonyát a fegyelmi eljárás befejezése előtt egyoldalúan megszüntette, 
d) a szolgálati viszonyát jogellenesen megszüntette, 
e) gyermekgondozási segélyben részesül, 
f) gyermekgondozási díjban részesül. 
 
(2) A külön juttatás az igazságügyi alkalmazottat visszamenőleg megilleti, ha a fegyelmi vagy 
büntetőjogi felelősségét nem állapították meg, illetve fegyelmi büntetésként megrovásban ré-
szesült, vagy vele szemben figyelmeztetést alkalmaztak.”„ 
 
Megjegyzés: Az Iasz.  a törvényjavaslat 92. §-ában módosul.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (1693. sz. jav. - új 107. § (1) ), 203. (1693. sz. 

jav. - új 107. § (2) ), 204. (1693. sz. jav. - új 107. § (3) ), 205. (1693. sz. jav. - új 107. § (4) ), 206. (1693. sz. jav. - új 107. § (5) ), 
208. (1693. sz. jav. - új 107. § (7) ), 209. (1693. sz. jav. - új 107. § (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
208.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. § (7) bekezdésében a Hjt. 119. §  felvételével:     
 
„(7) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló - 
módosított - 2001. évi XCV.  törvény 119. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„119. § Az állomány tagja minden naptári évben 1 havi távolléti díjnak megfelelő összegű kü-
lön juttatásra jogosult, amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve ha 
 
- a 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, 
- gyermekgondozási segélyben, illetve 
- gyermekgondozási díjban részesül. 
 
A juttatás kifizetéséről január16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor 
az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hó-
napra irányadó távolléti díj.”„ 
 
Megjegyzés: A Hjt.  a törvényjavaslat 100. §-ában módosul.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (1693. sz. jav. - új 107. § (1) ), 203. (1693. sz. 

jav. - új 107. § (2) ), 204. (1693. sz. jav. - új 107. § (3) ), 205. (1693. sz. jav. - új 107. § (4) ), 206. (1693. sz. jav. - új 107. § (5) ), 
207. (1693. sz. jav. - új 107. § (6) ), 209. (1693. sz. jav. - új 107. § (8) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
209.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. § (8) bekezdésében a Hszt. 109. §  felvételével:     
 
„(8) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló - módo-
sított - 1996. évi XLIII. törvény 109. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„109. §  A hivatásos állomány tagja minden naptári évben egyhavi távolléti díjnak megfelelő 
összegű külön juttatásra jogosult, amennyiben január 1-jén szolgálati viszonyban áll, kivéve 
ha 
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- a 30 napnál hosszabb fizetés nélküli szabadságon van, 
- gyermekgondozási segélyben, illetve 
- gyermekgondozási díjban részesül. 
 
A juttatás kifizetéséről január 16-án - amennyiben ez szombatra vagy vasárnapra esik, akkor 
az ezt követő első munkanapon - kell rendelkezni. A juttatás mértékének alapja a január hó-
napra irányadó távolléti díj.”„ 
 
Megjegyzés: A Hszt.  a törvényjavaslat 88. §-ában módosul.     
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 202. (1693. sz. jav. - új 107. § (1) ), 203. (1693. sz. 

jav. - új 107. § (2) ), 204. (1693. sz. jav. - új 107. § (3) ), 205. (1693. sz. jav. - új 107. § (4) ), 206. (1693. sz. jav. - új 107. § (5) ), 
207. (1693. sz. jav. - új 107. § (6) ), 208. (1693. sz. jav. - új 107. § (7) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1693. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
210.  Dr. Szabó Zoltán képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
107. §-ban az Nkat.  felvételével:     
 

„A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény módosítása 
 
107. § (1) A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló 1993. évi XXIII. törvény (a továbbiak-
ban: Nkat.) 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(4) Az Alapprogram átvehet átcsoportosított előirányzatként más fejezeti kezelésű előirány-
zatot, amelyet annak kezelője pályázat útján kíván kulturális célok támogatására fordítani, az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 24. §-ának (5) bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel. Az átcsoportosított előirányzatra, valamint a pályáztatás lebonyolítására az 
Alapprogramra érvényes szabályokat kell alkalmazni.” 
 
 
(2) Az Nkat. 7. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Az Alapprogramból az alábbi célokra teljesíthetők kiadások :/ 
 
„f) az Alapprogram és kezelője működésével kapcsolatos költségek fedezésére, beleértve az 
Alapprogram kezelőjének a kulturális ágazat területén pályázatkezeléssel összefüggő kiadása-
it is;” 
 
(3) Az Nkat. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„8. § (1) Az Alapprogramból természetes és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazda-
sági társaságok, valamint egyéni vállalkozások igényelhetnek támogatást.”„ 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
 
Megjegyzés: A módosító javaslatot 85. §-ként javasoljuk szerkeszteni.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1066. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
211.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 108. § kiegészítését javasolja a követ-
kező új (1) bekezdés  felvételével:     
 
„(1) Az e törvény 85. §-ának 
 
a) (10) bekezdésében meghatározott Cct. 11. §-ának (6) bekezdésében, 
 
b) (14) bekezdésében meghatározott Cct. 17. §-ának (4) és (5) bekezdéseiben, 
 
c) (15) bekezdésében meghatározott Cct. 19. §-ának (5) bekezdésében 
 
foglalt rendelkezéseket a címzett és céltámogatással folyamatban lévő önkormányzati beruhá-
zásokra is alkalmazni kell.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (1694. sz. jav. - új85.§ ), 213. (1694. sz. jav. - 

108.§ új (2) ), 234. (1694. sz. jav. - 109.§ (1) új p) ), 565. (1694. sz. jav. - új 22. mell ben ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
212.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 108. § (1) bekezdés 
módosítását javasolják:     
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„(1) Az e törvény 94. §-ával megállapított, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. 
évi LXXXI. törvény 6/A. § (1) bekezdése a) pontjának rendelkezését a tizenharmadik havi 
nyugdíj [2005.] 2004. évi megállapítására vonatkozóan is alkalmazni kell.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/649. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
213.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 108. § kiegészítését javasolja a követ-
kező új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) E törvény 85. §-ának (11) bekezdésével meghatározott, a Cct.13/A. §-ában, továbbá (12) 
bekezdésével meghatározott, a Cct. 14. §-a (5) bekezdésének c) pontjában foglaltakat a cím-
zett és céltámogatással folyamatban lévő szennyvízelvezetést és -tisztítást szolgáló beruházá-
sok esetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az önkormányzat a 60 %-os bekötési 
arány megvalósulását köteles igazolni.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (1694. sz. jav. - új85.§ ), 211. (1694. sz. jav. - 

108.§ új (1) ), 234. (1694. sz. jav. - 109.§ (1) új p) ), 565. (1694. sz. jav. - új 22. mell ben ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
214.  Kárpáti Zsuzsa és dr. Schvarcz Tibor képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) bekez-
dés a) pont módosítását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„a) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 64/A. §-a (8) bekezdésének „a 
2004. évre vonatkozóan”  [szövegrész, a 86/H. §-ának (3) bekezdése és az azt megállapító 
1999. évi CXXV. törvény 62. §-a (27) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegré-
sze,] a 92. §-a (2) bekezdésének második mondata, a 93. §-a (5) bekezdésének utolsó mondata 
és az azt megállapító 2001. évi XXXVI. törvény 99. §-a (4) bekezdésének e rendelkezést 
megállapító szövegrésze, illetve az 1999. évi CXXV. törvény 62. §-ának (53) bekezdése,”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1126. 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 Szociális bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
215.  Révész Máriusz és dr. Pósán László képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés 
g) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„g) [az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi 
CXXIV. törvény 7. §-ának (2) bekezdése és az azt megállapító 2000. évi CXXXIII. tör-
vény 103. §-a (7) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelem-
szerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/906. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
216.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés h) pont elhagyá-
sát javasolja:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„h) [az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi 
XXXIX. törvény mellékletének „MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt., Tiszavíz Vízerőmű 
Kft., Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft.” szövegrész,]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a bekezdés pontjainak betűjelzése értelem-
szerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/200-2. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
217.  Dr. Orosz Sándor képviselő a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés h) pont módosítá-
sát javasolja:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„h) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. 
törvény mellékletének „MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt., Tiszavíz Vízerőmű Kft. Pécsi 
Geodéziai és Térképészeti Kft., Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft.” szöveg-
rész,”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 193. (11. sz. jav. - 87.§ (7) priv.tv.mell. FVM ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/11. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
218.  Csige Tamás, Gazda László, Godó Lajos, Gulyás László, dr. Szekeres Imre, dr. 
Vadai Ágnes, Kis Péter, Jauernik István, Herbály Imre, dr. Kis Zoltán és Sós Tamás 
képviselők, valamint Farkas Imre képviselő a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés h) pont 
módosítását javasolja:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
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„h) az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. 
törvény mellékletének „MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt., [Tiszavíz Vízerőmű Kft.,]  Pécsi 
Geodéziai és Térképészeti Kft.” szövegrész,”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/9., 43. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
219.  Révész Máriusz, Sági József, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, 
Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) 
bekezdés i) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[i) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 8/B. §-
a (7) bekezdésének második mondatában „ , az alapműveltségi vizsga” szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (806. sz. jav. - 109.§ (1) j) ), 221. (806. sz. jav. - 

109.§ (1) k) ), 226. (806. sz. jav. - 109.§ (1) l) ), 229. (806. sz. jav. - 109.§ (1) n) ), 231. (806. sz. jav. - 109.§ (1) o) ), pontjai-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/806. 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.   
 
 
220.  Révész Máriusz, Sági József, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, 
Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) 
bekezdés j) pont elhagyását javasolják:     
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/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[j) a Közokt. tv. 19. §-a (6) bekezdéséből a „normatív, kötött felhasználású támogatás-
ként” szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (806. sz. jav. - 109.§ (1) i) ), 221. (806. sz. jav. - 

109.§ (1) k) ), 226. (806. sz. jav. - 109.§ (1) l) ), 228. (806. sz. jav. - 109.§ (1) m) ), 229. (806. sz. jav. - 109.§ (1) n) ), 231. (806. 

sz. jav. - 109.§ (1) o) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/806. 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.   
 
 
221.  Révész Máriusz, Sági József, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, 
Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) 
bekezdés k) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[k) a Közokt. tv. 86. §-a (3) bekezdésének e) pontja, valamint az azt megállapító 1996. 
évi LXII. törvény 66. §-a (2) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (806. sz. jav. - 109.§ (1) i) ), 220. (806. sz. jav. - 

109.§ (1) j) ), 226. (806. sz. jav. - 109.§ (1) l) ), 228. (806. sz. jav. - 109.§ (1) m) ), 229. (806. sz. jav. - 109.§ (1) n) ), 231. (806. 

sz. jav. - 109.§ (1) o) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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222.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és 
Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés k) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[k) a Közokt. tv. 86. §-a (3) bekezdésének e) pontja, valamint az azt megállapító 1996. 
évi LXII. törvény 66. §-a (2) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 224. (1069. sz. jav. - 109.§ (1) l) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1069. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
223.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és dr. Vidoven Árpád képviselők a törvényja-
vaslat 109. § (1) bekezdés k) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[k) a Közokt. tv. 86. §-a (3) bekezdésének e) pontja, valamint az azt megállapító 1996. 
évi LXII. törvény 66. §-a (2) bekezdésének e rendelkezést megállapító szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/899. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
224.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa 
Endre, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és 
Tóth Gyula képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés l) pont elhagyását javasolják:     
 
 /(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 222. (1069. sz. jav. - 109.§ (1) k) ), pontjában 
foglaltakkal.   
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1069. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
225.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és dr. Vidoven Árpád képviselők a törvényja-
vaslat 109. § (1) bekezdés l) pont elhagyását javasolják:     
 
/(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.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/898. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 



- 167 - 

 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
226.  Révész Máriusz, Sági József, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, 
Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) 
bekezdés l) pont elhagyását javasolják:     
 
/(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 219. (806. sz. jav. - 109.§ (1) i) ), 220. (806. sz. jav. - 

109.§ (1) j) ), 221. (806. sz. jav. - 109.§ (1) k) ), 228. (806. sz. jav. - 109.§ (1) m) ), 229. (806. sz. jav. - 109.§ (1) n) ), 231. (806. 

sz. jav. - 109.§ (1) o) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
227.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) be-
kezdés m) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[m) a Közokt. tv. 114. §-a (1) bekezdés b) pontjának második és hetedik gondolatjel-
ében az „és a második”, illetve „és második” szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/905. 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.   
 
 
228.  Révész Máriusz, Sági József, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, 
Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) 
bekezdés m) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[m) a Közokt. tv. 114. §-a (1) bekezdés b) pontjának második és hetedik gondolatjel-
ében az „és a második”, illetve „és második” szövegrész,]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § pontjainak számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (806. sz. jav. - 109.§ (1) j) ), 221. (806. sz. jav. - 

109.§ (1) k) ), 226. (806. sz. jav. - 109.§ (1) l) ), 229. (806. sz. jav. - 109.§ (1) n) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
229.  Révész Máriusz, Sági József, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, 
Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) 
bekezdés n) pont elhagyását javasolják:     
 
Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2004. novem-
ber 30-ai határozatával elhagyta. (okafogyottá vált).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 219. (806. sz. jav. - 109.§ (1) i) ), 220. (806. sz. jav. - 

109.§ (1) j) ), 221. (806. sz. jav. - 109.§ (1) k) ), 226. (806. sz. jav. - 109.§ (1) l) ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/806. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
230.  Pokorni Zoltán, Révész Máriusz, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 109. § (1) be-
kezdés n) pont elhagyását javasolják:     
 
Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2004. novem-
ber 30-ai határozatával elhagyta. (okafogyottá vált).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/908. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
231.  Révész Máriusz, Sági József, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, 
Stolár Mihály, Kuzma László és Pánczél Károly képviselők, valamint Tatai-Tóth András, 
dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, Földesi Zoltán, dr. 
Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth Gyula képviselők a tör-
vényjavaslat 109. § (1) bekezdés o) pont elhagyását javasolják:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„[o) a Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/7/b. pontja.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 220. (806. sz. jav. - 109.§ (1) j) ), 221. (806. sz. jav. - 

109.§ (1) k) ), 226. (806. sz. jav. - 109.§ (1) l) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/806., 1074. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
232.  A Mezőgazdasági bizottság a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés kiegészítését java-
solja a következő új p) pont  felvételével:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„o) a Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/7/b. pontja[.], 
 
p) a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 12/F. § (4) bekezdé-
sének második mondata.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.     
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1687. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
233.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés kiegészítését java-
solja a következő új p) pont  felvételével:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„o) a Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/7/b. pontja[.], 
 
p) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.  §-
ának (2) és (3) bekezdése.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítványt jogtechnikailag pontosítottuk.     
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
234.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 109. § (1) bekezdés kiegészítését java-
solja a következő új p) pont  felvételével:     
 
/(1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:/ 
 
„o) a Közokt. tv. 1. számú melléklet Harmadik rész A VEZETŐK ÉS A BEOSZTOTT 
PEDAGÓGUSOK KÖTELEZŐ ÓRASZÁMA II/7/b. pontja[.], 
 
p) a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. 
törvény 14. §-ának (2 ) bekezdése és 23. §-ának n) és u) pontja.” 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (1694. sz. jav. - új85.§ ), 211. (1694. sz. jav. - 

108.§ új (1) ), 213. (1694. sz. jav. - 108.§ új (2) ), 565. (1694. sz. jav. - új 22. mell ben ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
235.  Az Idegenforgalmi bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
110. § a) pontjában a Bjt. 119. § (1) bekezdés e) pont  felvételével:     
 
„110. § E törvény hatálybalépésével egyidejűleg: 
 
a) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény 119. §-a (1) be-
kezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A bíró részére a bíróságok éves költségvetésében biztosított előirányzatoktól függően egyéb 
juttatások adhatók, így különösen:/ 
 
„e) üdülési támogatás, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló 
üdülési csekk igénybevételével,”„ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
 
Megjegyzés: A Bjt. 119. §-a a törvényjavaslat 91. § (3) bekezdésében módosul, ezért a módo-
sító javaslat elfogadása esetén koherencia-zavar keletkezik. A módosító javaslat elfogadásá-
hoz a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának „igen” szavazata szükséges.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1681. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
236.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
lat  kiegészítését javasolják a következő új 110. § a) pontjában a Iasz. 121. § (1) bekezdés 
e) pont  felvételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
a) az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény 
121. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/Az igazságügyi alkalmazott részére az éves költségvetésben biztosított előirányzatoktól füg-
gően egyéb juttatások adhatók, így különösen/ 
 
„e) üdülési támogatás, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló 
üdülési csekk igénybevételével,”„ 
 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik. 
 
Megjegyzés: Az Iasz. 121. §-a a törvényjavaslat 92. § (3) bekezdésében módosul, ezért a mó-
dosító javaslat elfogadása esetén koherencia-zavar keletkezik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1384. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 237. (1383. sz. jav. - 

új110.§ b) ), 238. (1383. sz. jav. - új110.§ c) ), 239. (1383. sz. jav. - új110.§ f) ), 240. (1383. sz. jav. - új110.§ g) ), 241. (1383. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 242. (1383. sz. jav. - új110.§ i) ), 243. (1383. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság, az Idegenforgalmi 
bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
237.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
lat  kiegészítését javasolják a következő új 110. § b) pontjában az Üsztv. 50/C. § (1) bekez-
dés e) pont  felvételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
b) az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésről szóló 1994. évi LXXX. 
törvény 50/C. §-a (1) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/(1) Az ügyész részére - az ügyészség éves költségvetésében biztosított előirányzatoktól füg-
gően - egyéb juttatások is adhatók, így különösen/ 
 
„e) üdülési támogatás, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló 
üdülési csekk igénybevételével;”„ 
 
Megjegyzés: Az Üsztv. 50/C. § (1) bekezdés e) pont módosítása a törvényjavaslat 86. § (3) be-
kezdésében található, ezért a módosító javaslat elfogadása esetén koherencia-zavar keletke-
zik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1384. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 236. (1383. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 238. (1383. sz. jav. - új110.§ c) ), 239. (1383. sz. jav. - új110.§ f) ), 240. (1383. sz. jav. - új110.§ g) ), 241. (1383. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 242. (1383. sz. jav. - új110.§ i) ), 243. (1383. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság, az Idegenforgalmi 
bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális bizottság ülésén nem ért egyet.   
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238.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
lat  kiegészítését javasolják a következő új 110. § c) pontjában a Hjt. 125. § (1) bekezdés a) 
pont  felvételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
c) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 
2001. évi XCV. törvény 125. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/Az állomány tagja részére - szolgálati viszonya alapján - visszatérítendő, illetőleg vissza nem 
térítendő szociális, jóléti és kulturális kedvezmények és támogatások biztosíthatók. Ezek kü-
lönösen a következők:/ 
 
„a) kedvezményes üdülés vagy üdülési hozzájárulás (családtagoknak is), a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk igénybevételével;”„ 
 
Megjegyzés: A Hjt.-t a törvényjavaslat 100. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1384. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 236. (1383. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 237. (1383. sz. jav. - új110.§ b) ), 239. (1383. sz. jav. - új110.§ f) ), 240. (1383. sz. jav. - új110.§ g) ), 241. (1383. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 242. (1383. sz. jav. - új110.§ i) ), 243. (1383. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság, az Idegenforgalmi 
bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
239.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
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lat  kiegészítését javasolják a következő új 110. § f) pontjában a Hjt. 231. § (2) bekezdés b) 
pont  felvételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
f) A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 
2001. évi XCV. törvény 231. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
/A szociális gondoskodás keretében, a nyugállomány tagja részére - külön jogszabályban 
meghatározott módon - nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:/ 
 
„b) kedvezményes üdülés, a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló 
üdülési csekk igénybevételével,”„ 
 
Megjegyzés: A Hjt.-t a törvényjavaslat 100. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1384. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 236. (1383. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 237. (1383. sz. jav. - új110.§ b) ), 238. (1383. sz. jav. - új110.§ c) ), 240. (1383. sz. jav. - új110.§ g) ), 241. (1383. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 242. (1383. sz. jav. - új110.§ i) ), 243. (1383. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság, az Idegenforgalmi 
bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
240.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
lat  kiegészítését javasolják a következő új 110. § g) pontjában a Hszt. 114. § (1) bekezdés 
a) pont  felvételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
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g) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény 114. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
/A hivatásos állomány tagja részére - szolgálati viszonya alapján - visszatérítendő, illetőleg 
vissza nem térítendő szociális, jóléti és kulturális kedvezmények és támogatások biztosítha-
tók. Ezek különösen a következők:/ 
 
„a) kedvezményes üdülés vagy üdülési hozzájárulás (családtagoknak is), a Magyar Nemzeti 
Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk igénybevételével;”„ 
 
Megjegyzés: A Hszt.-t a törvényjavaslat 88. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1384. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 236. (1383. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 237. (1383. sz. jav. - új110.§ b) ), 238. (1383. sz. jav. - új110.§ c) ), 239. (1383. sz. jav. - új110.§ f) ), 241. (1383. 

sz. jav. - új110.§ h) ), 242. (1383. sz. jav. - új110.§ i) ), 243. (1383. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság, az Idegenforgalmi 
bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkot-
mányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális 
bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
241.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
lat  kiegészítését javasolják a következő új 110. § h) pontjában a Hszt. 204. § (2) bekezdés  
felvételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
h) A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII. törvény 204. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
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„(2) A nyugállomány tagja, házastársa és az általa eltartott gyermeke a 179. § szerinti egész-
ségügyi szolgáltatáson túl jogosult - a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott 
névre szóló üdülési csekk formájában, a külön jogszabályban meghatározott - kedvezményes 
üdülésre. A házastársat e jog a nyugállomány tagjának halála után is megilleti.”„ 
 
Megjegyzés: A Hszt.-t a törvényjavaslat 88. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1384. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 236. (1383. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 237. (1383. sz. jav. - új110.§ b) ), 238. (1383. sz. jav. - új110.§ c) ), 239. (1383. sz. jav. - új110.§ f) ), 240. (1383. 

sz. jav. - új110.§ g) ), 242. (1383. sz. jav. - új110.§ i) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság, az Idegenforgalmi 
bizottság, a Nemzetbiztonsági bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkot-
mányügyi bizottság, a Foglalkoztatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, 
az Önkormányzati bizottság, a Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális 
bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
242.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
lat  kiegészítését javasolják a következő új 110. § i) pontjában a Ktv. 49/H. § (2) bekezdés  
felvételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
i)  A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/H. § (2) bekezdése helyé-
be a következő rendelkezés lép: 
 
„(2) Az üdülési hozzájárulást a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre 
szóló üdülési csekkben (a továbbiakban: üdülési csekk) kell biztosítani. A hozzájárulás mér-
téke naptári évenként a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti adómentes juttatás 
mértékéig terjedhet.”„ 
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Megjegyzés: A Ktv.-t a törvényjavaslat 82. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1384. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 236. (1383. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 237. (1383. sz. jav. - új110.§ b) ), 238. (1383. sz. jav. - új110.§ c) ), 239. (1383. sz. jav. - új110.§ f) ), 240. (1383. 

sz. jav. - új110.§ g) ), 241. (1383. sz. jav. - új110.§ h) ), 243. (1383. sz. jav. - új110.§ j) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság, az Idegenforgalmi 
bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
243.  Dr. Tompa Sándor és Csige Tamás képviselők - kapcsolódva a T/11700/68. számon 
benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2091. pontja) - a törvényjavas-
lat  kiegészítését javasolják a következő új 110. § j) pontjában a Kjt. 85. § (8) bekezdés  
felvételével:     
 
„110. § E törvény hatályba lépésével egyidejűleg: 
 
j) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-a a következő (8) 
bekezdéssel egészül ki: 
 
„(8) A munkáltató általi juttatásként nyújtott üdülési hozzájárulás, kizárólag a Magyar Nem-
zeti Üdülési Alapítvány által kibocsátott névre szóló üdülési csekk formájában történhet.”„ 
 
Megjegyzés: A Kjt.-t a törvényjavaslat 83. §-a módosítja.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 56. (1384. sz. jav. - 84.§ új (9) ), 236. (1383. sz. jav. - 

új110.§ a) ), 237. (1383. sz. jav. - új110.§ b) ), 238. (1383. sz. jav. - új110.§ c) ), 239. (1383. sz. jav. - új110.§ f) ), 240. (1383. 

sz. jav. - új110.§ g) ), 242. (1383. sz. jav. - új110.§ i) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1383. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja, 
- a Számvevőszéki bizottság nem támogatja, 
- a Szociális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Honvédelmi bizottság, az Idegenforgalmi 
bizottság ülésén egyetért, a Költségvetési bizottság, az Alkotmányügyi bizottság, a Foglalkoz-
tatási bizottság, a Gazdasági bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormányzati bizottság, a 
Rendészeti bizottság, a Számvevőszéki bizottság, a Szociális bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
244.  Révész Máriusz, Láyer József, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (1) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
Megjegyzés: A mód. indítványban az elhagyásra javasolt szövegrészt az OGY. 2004. novem-
ber 30-ai határozatával elhagyta. (okafogyottá vált).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/797. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
245.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 110. § (9) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(9) Az e törvény 85. §-ával megállapított a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 48. §-a (1) bekezdésének b) pontját, 48. §-a (4) be-
kezdésének b) pontját, 48. §-a (8) bekezdésének b) pontját, 48. §-ának (9) bekezdését és 
70. §-ának (3) bekezdését a 2005/2006. tanévtől kötelező alkalmazni, e rendelkezések be-
vezetéséhez az iskola pedagógiai programja fenntartói jóváhagyás nélkül módosítható.]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1088. sz. jav. - 85.§ új (23) 124.§(22) ), 247. 
(1088. sz. jav. - 110.§ (10) ), 251. (1088. sz. jav. - 110.§ (11) ), 252. (1088. sz. jav. - 110.§ (12) ), 255. (1088. sz. jav. - 110.§ (13) ), 
257. (1088. sz. jav. - 110.§ (14) ), 259. (1088. sz. jav. - 110.§ (15) ), 262. (1088. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. 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.   
 
 
246.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (9) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(9) Az e törvény 85. §-ával megállapított a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tör-
vény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 48. §-a (1) bekezdésének b) pontját, 48. §-a (4) be-
kezdésének b) pontját, 48. §-a (8) bekezdésének b) pontját, 48. §-ának (9) bekezdését és 
70. §-ának (3) bekezdését a 2005/2006. tanévtől kötelező alkalmazni, e rendelkezések be-
vezetéséhez az iskola pedagógiai programja fenntartói jóváhagyás nélkül módosítható.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 248. (868. sz. jav. - 110.§ (10) ), 250. (868. sz. jav. - 

110.§ (11) ), 253. (868. sz. jav. - 110.§ (12) ), 254. (868. sz. jav. - 110.§ (13) ), 258. (868. sz. jav. - 110.§ (14) ), 260. (868. sz. 

jav. - 110.§ (15) ), 261. (868. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/868. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
247.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 110. § (10) bekezdés elhagyását javasolja:     
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„[(10) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 79. §-a, valamint 80. §-a (5) be-
kezdésének rendelkezéseit 2005. január 1-je után induló engedélyezési eljárásban kell 
alkalmazni, az új intézményeknél, illetve a már működő intézmény feladatváltozásánál, 
székhelyváltozásnál, telephely létesítésénél.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1088. sz. jav. - 85.§ új (23) 124.§(22) ), 245. 
(1088. sz. jav. - 110.§ (9) ), 251. (1088. sz. jav. - 110.§ (11) ), 252. (1088. sz. jav. - 110.§ (12) ), 255. (1088. sz. jav. - 110.§ (13) ), 
257. (1088. sz. jav. - 110.§ (14) ), 259. (1088. sz. jav. - 110.§ (15) ), 262. (1088. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. 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.   
 
 
248.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (10) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(10) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 79. §-a, valamint 80. §-a (5) be-
kezdésének rendelkezéseit 2005. január 1-je után induló engedélyezési eljárásban kell 
alkalmazni, az új intézményeknél, illetve a már működő intézmény feladatváltozásánál, 
székhelyváltozásnál, telephely létesítésénél.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (868. sz. jav. - 110.§ (9) ), 250. (868. sz. jav. - 

110.§ (11) ), 253. (868. sz. jav. - 110.§ (12) ), 258. (868. sz. jav. - 110.§ (14) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/868. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
249.  Donáth László képviselő - kapcsolódva a T/11700/868. számú módosító javaslathoz  - 
a törvényjavaslat 110. § (10) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(10) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 79. §-a, valamint 80. §-a (5) bekezdé-
sének rendelkezéseit 2005. január 1-je után induló engedélyezési eljárásban kell alkalmazni, 
az új intézményeknél[, illetve a már működő intézmény feladatváltozásánál, székhelyvál-
tozásnál, telephely létesítésénél].”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1563. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
250.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (11) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(11) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 79. §-ának (4) bekezdése alapján 
a többcélú kistérségi társulás székhely településének jegyzője 2005. február 1-jétől gya-
korolja hatáskörét. Eddig az időpontig a kistérségi társulásban részt vevő helyi önkor-
mányzatok jegyzői megküldik részére a náluk lévő iratokat és erről értesítik a nevelési-
oktatási intézmény fenntartóját.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (868. sz. jav. - 110.§ (9) ), 248. (868. sz. jav. - 

110.§ (10) ), 253. (868. sz. jav. - 110.§ (12) ), 254. (868. sz. jav. - 110.§ (13) ), 258. (868. sz. jav. - 110.§ (14) ), 260. (868. sz. 

jav. - 110.§ (15) ), 261. (868. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/868. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
251.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 110. § (11) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(11) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 79. §-ának (4) bekezdése alapján 
a többcélú kistérségi társulás székhely településének jegyzője 2005. február 1-jétől gya-
korolja hatáskörét. Eddig az időpontig a kistérségi társulásban részt vevő helyi önkor-
mányzatok jegyzői megküldik részére a náluk lévő iratokat és erről értesítik a nevelési-
oktatási intézmény fenntartóját.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1088. sz. jav. - 85.§ új (23) 124.§(22) ), 245. 
(1088. sz. jav. - 110.§ (9) ), 247. (1088. sz. jav. - 110.§ (10) ), 252. (1088. sz. jav. - 110.§ (12) ), 255. (1088. sz. jav. - 110.§ (13) ), 
257. (1088. sz. jav. - 110.§ (14) ), 259. (1088. sz. jav. - 110.§ (15) ), 262. (1088. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. 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.   
 
 
252.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 110. § (12) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(12) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 115. §-a (1) bekezdésének c) 
pontjában, a 116. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat azoknál kell alkalmazni, 
akik 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási 
intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán, majd ezt követően a belépő 
új évfolyamokra felvett tanulóknál.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1088. sz. jav. - 85.§ új (23) 124.§(22) ), 245. 
(1088. sz. jav. - 110.§ (9) ), 247. (1088. sz. jav. - 110.§ (10) ), 251. (1088. sz. jav. - 110.§ (11) ), 255. (1088. sz. jav. - 110.§ (13) ), 
257. (1088. sz. jav. - 110.§ (14) ), 259. (1088. sz. jav. - 110.§ (15) ), 262. (1088. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. 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, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
253.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (12) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(12) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 115. §-a (1) bekezdésének c) 
pontjában, a 116. § (1) bekezdésének a) pontjában foglaltakat azoknál kell alkalmazni, 
akik 2005/2006. tanítási évben kezdik meg tanulmányaikat az alapfokú művészetoktatási 
intézmény első előképző vagy az első alapfokú évfolyamán, majd ezt követően a belépő 
új évfolyamokra felvett tanulóknál.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (868. sz. jav. - 110.§ (9) ), 248. (868. sz. jav. - 

110.§ (10) ), 250. (868. sz. jav. - 110.§ (11) ), 254. (868. sz. jav. - 110.§ (13) ), 258. (868. sz. jav. - 110.§ (14) ), 260. (868. sz. 

jav. - 110.§ (15) ), 261. (868. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/868. 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.   
 
 
254.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (13) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(13) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 117. §-a (2) bekezdésében foglal-
takat a 2005/2006. tanítási évtől kell alkalmazni azoknál, akik abban a tanítási évben 
kezdik meg a tanulmányaikat abban az oktatásban, amelyben térítési díjat kell fizetni, 
majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál.]” 
 



- 185 - 

Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (868. sz. jav. - 110.§ (9) ), 250. (868. sz. jav. - 

110.§ (11) ), 253. (868. sz. jav. - 110.§ (12) ), 258. (868. sz. jav. - 110.§ (14) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/868. 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.   
 
 
255.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 110. § (13) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(13) Az e törvény 85. §-ával megállapított Közokt. tv. 117. §-a (2) bekezdésében foglal-
takat a 2005/2006. tanítási évtől kell alkalmazni azoknál, akik abban a tanítási évben 
kezdik meg a tanulmányaikat abban az oktatásban, amelyben térítési díjat kell fizetni, 
majd ezt követően a belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1088. sz. jav. - 85.§ új (23) 124.§(22) ), 245. 
(1088. sz. jav. - 110.§ (9) ), 247. (1088. sz. jav. - 110.§ (10) ), 251. (1088. sz. jav. - 110.§ (11) ), 252. (1088. sz. jav. - 110.§ (12) ), 
257. (1088. sz. jav. - 110.§ (14) ), 259. (1088. sz. jav. - 110.§ (15) ), 262. (1088. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. 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.   
 
 
256.  Tóth Ferenc és Stolár Mihály képviselők a törvényjavaslat 110. § (14) bekezdés el-
hagyását javasolják:     
 
„[(14) A Közokt. tv. 80. §-ának (2) bekezdésében foglaltak meglétét a jegyző, főjegyző 
Közokt.tv. a 79. §-ban és a 80. § (5) bekezdésben meghatározottak esetében az engedély 
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kiadásától, a korábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények ese-
tén 2006. szeptember 1-jétől vizsgálhatja, e határidőket kell alkalmazni a 95/A. § (4) be-
kezdésében szabályozott hatósági eljárás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 2005. július 
1-jéig értesíti az intézményfenntartókat a bekövetkezett változásokról.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/920. 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.   
 
 
257.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 110. § (14) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(14) A Közokt. tv. 80. §-ának (2) bekezdésében foglaltak meglétét a jegyző, főjegyző 
Közokt.tv. a 79. §-ban és a 80. § (5) bekezdésben meghatározottak esetében az engedély 
kiadásától, a korábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények ese-
tén 2006. szeptember 1-jétől vizsgálhatja, e határidőket kell alkalmazni a 95/A. § (4) be-
kezdésében szabályozott hatósági eljárás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 2005. július 
1-jéig értesíti az intézményfenntartókat a bekövetkezett változásokról.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1088. sz. jav. - 85.§ új (23) 124.§(22) ), 245. 
(1088. sz. jav. - 110.§ (9) ), 247. (1088. sz. jav. - 110.§ (10) ), 251. (1088. sz. jav. - 110.§ (11) ), 252. (1088. sz. jav. - 110.§ (12) ), 
255. (1088. sz. jav. - 110.§ (13) ), 259. (1088. sz. jav. - 110.§ (15) ), 262. (1088. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. 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.   
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258.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (14) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(14) A Közokt. tv. 80. §-ának (2) bekezdésében foglaltak meglétét a jegyző, főjegyző 
Közokt.tv. a 79. §-ban és a 80. § (5) bekezdésben meghatározottak esetében az engedély 
kiadásától, a korábban kiadott engedély alapján működő közoktatási intézmények ese-
tén 2006. szeptember 1-jétől vizsgálhatja, e határidőket kell alkalmazni a 95/A. § (4) be-
kezdésében szabályozott hatósági eljárás tekintetében is. A jegyző, főjegyző 2005. július 
1-jéig értesíti az intézményfenntartókat a bekövetkezett változásokról.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (868. sz. jav. - 110.§ (9) ), 248. (868. sz. jav. - 

110.§ (10) ), 250. (868. sz. jav. - 110.§ (11) ), 253. (868. sz. jav. - 110.§ (12) ), 254. (868. sz. jav. - 110.§ (13) ), 260. (868. sz. 

jav. - 110.§ (15) ), 261. (868. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/868. 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.   
 
 
259.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 110. § (15) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(15) A Közokt. tv. 114. §-a (1) bekezdése b) pontjának második és hetedik gondolatjel-
ében és az e törvény 85. §-ával megállapított 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontjában 
foglaltakat azoknál a tanulóknál kell alkalmazni, akik 2005/2006. tanítási évben kezdik 
meg tanulmányaikat az első szakképzettség megszerzése céljából, majd ezt követően a 
belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1088. sz. jav. - 85.§ új (23) 124.§(22) ), 245. 
(1088. sz. jav. - 110.§ (9) ), 247. (1088. sz. jav. - 110.§ (10) ), 251. (1088. sz. jav. - 110.§ (11) ), 252. (1088. sz. jav. - 110.§ (12) ), 
255. (1088. sz. jav. - 110.§ (13) ), 257. (1088. sz. jav. - 110.§ (14) ), 262. (1088. sz. jav. - 110.§ (16) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. 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, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
260.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (15) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(15) A Közokt. tv. 114. §-a (1) bekezdése b) pontjának második és hetedik gondolatjel-
ében és az e törvény 85. §-ával megállapított 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontjában 
foglaltakat azoknál a tanulóknál kell alkalmazni, akik 2005/2006. tanítási évben kezdik 
meg tanulmányaikat az első szakképzettség megszerzése céljából, majd ezt követően a 
belépő új évfolyamokra felvett tanulóknál.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (868. sz. jav. - 110.§ (9) ), 250. (868. sz. jav. - 

110.§ (11) ), 253. (868. sz. jav. - 110.§ (12) ), 258. (868. sz. jav. - 110.§ (14) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/868. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
261.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 110. § (16) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(16) A Közokt. tv. 118. §-a (6) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2005/2006. 
tanítási évben, nevelési évben indított óvodai csoportoknál, iskolai osztályoknál, alapfo-
kú művészetoktatási intézményi és kollégiumi csoportoknál kell alkalmazni, majd ezt 
követően  a belépő új évfolyamokon induló csoportoknál, osztályoknál.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 246. (868. sz. jav. - 110.§ (9) ), 250. (868. sz. jav. - 

110.§ (11) ), 253. (868. sz. jav. - 110.§ (12) ), 258. (868. sz. jav. - 110.§ (14) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/868. 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.   
 
 
262.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 110. § (16) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„[(16) A Közokt. tv. 118. §-a (6) bekezdésében foglaltakat első alkalommal a 2005/2006. 
tanítási évben, nevelési évben indított óvodai csoportoknál, iskolai osztályoknál, alapfo-
kú művészetoktatási intézményi és kollégiumi csoportoknál kell alkalmazni, majd ezt 
követően  a belépő új évfolyamokon induló csoportoknál, osztályoknál.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 160. (1088. sz. jav. - 85.§ új (23) 124.§(22) ), 245. 
(1088. sz. jav. - 110.§ (9) ), 247. (1088. sz. jav. - 110.§ (10) ), 251. (1088. sz. jav. - 110.§ (11) ), 252. (1088. sz. jav. - 110.§ (12) ), 
255. (1088. sz. jav. - 110.§ (13) ), 257. (1088. sz. jav. - 110.§ (14) ), 259. (1088. sz. jav. - 110.§ (15) ), pontjaiban foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1088., 1188. 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.   
 
 
263.  Harrach Péter, Horváthné Stukics Erzsébet, Imre Zsolt, dr. Mátrai Márta, Tasó 
László, dr. Simon Miklós, Soltész Miklós, dr. Szabó Erika, dr. Lázár János, dr. Semjén 
Zsolt, Szűcs Lajos, dr. Kelemen András és Szászfalvi László képviselők a törvényjavaslat 
110. § (18) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(18) 2005. évben olyan szociális, illetve gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgálta-
tást nyújtó intézmény fenntartója részesülhet normatív állami hozzájárulásban, amely 
2005. január 1-jén rendelkezik működési engedéllyel és 2004. évben a működési engedé-
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lyében meghatározott férőhelyszám alapján a megfelelő jogcímen normatív állami hoz-
zájárulást kapott. Új létesítésű intézmény a jogerős működési engedélyének megfelelő fé-
rőhelyszám alapján igényelhet normatív állami hozzájárulást.] 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/795. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
264.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 110. § (18) bekezdés 
módosítását javasolják:     
 
„[(18) 2005. évben olyan szociális, illetve gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi szolgálta-
tást nyújtó intézmény fenntartója részesülhet normatív állami hozzájárulásban, amely 
2005. január 1-jén rendelkezik működési engedéllyel és 2004. évben a működési engedé-
lyében meghatározott férőhelyszám alapján a megfelelő jogcímen normatív állami hoz-
zájárulást kapott. Új létesítésű intézmény a jogerős működési engedélyének megfelelő fé-
rőhelyszám alapján igényelhet normatív állami hozzájárulást.] 
 
(18) A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetve a gyermekjóléti, gyermekvédelmi in-
tézmény, szolgáltatás nem állami fenntartója új intézmény, szolgáltatás vagy a 2004. évben 
már működő intézmény férőhelyszámának növekedése tekintetében 2005. évben akkor jogo-
sult normatív hozzájárulásra, ha 
 
a) személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatás esetében működési engedély iránti kérel-
mét 2005. január 31-éig benyújtja, 
 
b) az a) pont alá nem tartozó ellátások esetében normatíva-igényét 2005. január 31-éig beje-
lenti az intézmény székhelye, telephelye szerint illetékes Magyar Államkincstár Területi Igaz-
gatóságának a normatív hozzájárulás igénylés alapjául szolgáló feladatmutató (férőhelyszám, 
ellátotti szám, szolgáltat) és az igénybevétel várható időpontjának feltüntetése mellett.” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/647. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, a Gazdasági bi-
zottság, az Önkormányzati bizottság, a Szociális bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bi-
zottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
265.  Dr. Csiha Judit képviselő a törvényjavaslat 112. § (3) bekezdés elhagyását javasolja:     
 
„(3) [Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 
60. §-a (3) bekezdésében a „2004. december 31-ig” szövegrész helyébe „2007. december 
31-ig” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/30. 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.   
 
 
266.  Stolár Mihály, Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvény-
javaslat 112. § (12) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(12) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 65. 
§-a (2) bekezdésének utolsó mondatában a „hátrányos helyzetű” szövegrész helyébe a 
„halmozottan hátrányos helyzetű” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/917. 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, 
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- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
267.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (12) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(12) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 65. 
§-a (2) bekezdésének utolsó mondatában a „hátrányos helyzetű” szövegrész helyébe a 
„halmozottan hátrányos helyzetű” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 269. (869. sz. jav. - 112.§ (13) ), 270. (869. sz. jav. - 

112.§ (14) ), 271. (869. sz. jav. - 112.§ (15) ), 272. (869. sz. jav. - 112.§ (16) ), 274. (869. sz. jav. - 112.§ (17) ), 275. (869. sz. 

jav. - 112.§ (18) ), 276. (869. sz. jav. - 112.§ (19) ), 277. (869. sz. jav. - 112.§ (20) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
268.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 112. § kiegészítését javasolja a következő új 
(13) bekezdés  felvételével:     
 
„(13) A Közokt. tv. 86. § (3) bekezdés e) pontjában, valamint 86. § (4) bekezdés b) pontjában 
„az alapfokú művészetoktatásról” szövegrész helyébe „az alapfokú művészetoktatási zene-
művészeti ágáról” szövegrész lép.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1090., 1186. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
269.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (13) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(13) A Közokt. tv. 101. §-a (1) bekezdésében a „szakmai ellenőrzésében” szövegrész he-
lyébe a „szakmai és tanügy-igazgatási” szövegrész.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (869. sz. jav. - 112.§ (12) ), 270. (869. sz. jav. - 

112.§ (14) ), 274. (869. sz. jav. - 112.§ (17) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
270.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (14) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(14) A Közokt. tv. 101. §-a (4) bekezdésében a „– mérnöktanári, műszaki tanári –” 
szövegrész helyébe a „– mérnöktanári, műszaki tanári, közgazdász-tanári –, illetve pe-
dagógia szakos előadói” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (869. sz. jav. - 112.§ (12) ), 269. (869. sz. jav. - 

112.§ (13) ), 271. (869. sz. jav. - 112.§ (15) ), 272. (869. sz. jav. - 112.§ (16) ), 274. (869. sz. jav. - 112.§ (17) ), 275. (869. sz. 

jav. - 112.§ (18) ), 276. (869. sz. jav. - 112.§ (19) ), 277. (869. sz. jav. - 112.§ (20) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
271.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (15) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(15) A Közokt. tv. 118. §-a (6) bekezdésében a „maximális létszámhoz” szövegrész he-
lyébe az „átlaglétszámhoz” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (869. sz. jav. - 112.§ (12) ), 270. (869. sz. jav. - 

112.§ (14) ), 274. (869. sz. jav. - 112.§ (17) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
272.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (16) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(16) A Közokt. tv. 119. §-a (1) bekezdésének első mondatában a „közalapítványt hoz 
létre” szövegrész helyébe a „közalapítványt hozhat létre” szövegrész lép.]” 
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Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (869. sz. jav. - 112.§ (12) ), 270. (869. sz. jav. - 

112.§ (14) ), 274. (869. sz. jav. - 112.§ (17) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. 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 Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
273.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (17) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(17) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész A kötelezően foglalkoztatott vezetők és 
alkalmazottak cím A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak alcímen 
belül az Iskolában és kollégiumban rész 5. pontjában a „háromszázat” szövegrész helyé-
be a „négyszázat” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/919. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
274.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (17) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
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„[(17) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Első rész A kötelezően foglalkoztatott vezetők és 
alkalmazottak cím A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak alcímen 
belül az Iskolában és kollégiumban rész 5. pontjában a „háromszázat” szövegrész helyé-
be a „négyszázat” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (869. sz. jav. - 112.§ (12) ), 269. (869. sz. jav. - 

112.§ (13) ), 270. (869. sz. jav. - 112.§ (14) ), 271. (869. sz. jav. - 112.§ (15) ), 272. (869. sz. jav. - 112.§ (16) ), 275. (869. sz. 

jav. - 112.§ (18) ), 276. (869. sz. jav. - 112.§ (19) ), 277. (869. sz. jav. - 112.§ (20) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. 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 Oktatási bizottság támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
275.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (18) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(18) A Közokt. tv. 1. számú melléklet Második rész A költségvetési hozzájárulás meg-
állapításának elvei 1. a) pontjában a „Belügyminisztérium fejezet Helyi önkormányzat-
ok támogatásai, hozzájárulásai cím”  szövegrész helyébe a „Helyi önkormányzatok tá-
mogatásai fejezetében” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (869. sz. jav. - 112.§ (12) ), 270. (869. sz. jav. - 

112.§ (14) ), 274. (869. sz. jav. - 112.§ (17) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
276.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (19) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(19) A Közokt. tv. 2. számú melléklet A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok főcím A pedagógusigazolvány és A diákigazolvány 
alcímű részében a „Közoktatási Információs Központ” szövegrész helyébe a „Közokta-
tási Információs Iroda” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (869. sz. jav. - 112.§ (12) ), 270. (869. sz. jav. - 

112.§ (14) ), 274. (869. sz. jav. - 112.§ (17) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
277.  Révész Máriusz, Pokorni Zoltán, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly és Sági József képviselők a törvényjavaslat 112. § (20) be-
kezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(20) A Közokt. tv. 2. számú melléklet A közoktatási intézményekben nyilvántartott és 
kezelt személyes és különleges adatok főcím A pedagógusigazolvány és A diákigazolvány 
alcímű részében a „Közoktatási Információs Központtal” szövegrész helyébe a „Közok-
tatási Információs Irodával” szövegrész lép.]” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen 
változik.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 267. (869. sz. jav. - 112.§ (12) ), 270. (869. sz. jav. - 

112.§ (14) ), 274. (869. sz. jav. - 112.§ (17) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/869. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
278.  Kovács Tibor, Fogarasiné Deák Valéria és Tóth Károly képviselők a törvényjavaslat 
113. § kiegészítését javasolják a következő új (4) bekezdés  felvételével:     
 
„(4) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat ki-
adási előirányzata terhére 2006. évre 116 000,0 MFt kötelezettség vállalható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1227. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
279.  Szalay Gábor képviselő a törvényjavaslat 113. § kiegészítését javasolja a következő új 
(4) bekezdés  felvételével:     
 
„(4) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat ki-
adási előirányzata terhére 2006. évre 32 000,0 MFt kötelezettség vállalható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/644. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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280.  Szalay Gábor és Kovács Tibor képviselők - kapcsolódva a T/11700/644. számon be-
nyújtott módosító javaslatukhoz,  a T/11700/1034. számon benyújtott módosító javaslatukhoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 586. és 1214. pontjai) - a törvényjavaslat 113. § kiegészítését java-
solják a következő új (4) bekezdés  felvételével:     
 
„(4) Az Országgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az Útfenntartási és -fejlesztési célelőirányzat 
kiadási előirányzata terhére 2006. évre 30 000,0 MFt kötelezettség vállalható.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1370. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
281.  Dr. Bőhm András és Szabó Lajos képviselők a törvényjavaslat 114. § kiegészítését 
javasolják a következő új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) Az Országgyűlés hozzájárul, hogy az E. Alap és az Ny. Alap kezelői lemondjanak a járu-
léktartozás fejében átvett CARBON Szolgáltató Kft. végelszámolásáról hozott határozat alap-
ján az E. Alap és az Ny. Alap ellátási vagyonába került ingatlanról, illetve az abból származó 
bevételről az E. Alap működési vagyona javára.” 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat elfogadása esetén a törvényjavaslat jelenlegi szövege (1) 
bekezdés jelölést kap.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/650. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
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282.  Dr. Tompa Sándor és Molnár Albert képviselők a törvényjavaslat 115. § (1) bekez-
dés módosítását javasolják:     
 
„(1) Az üzemben tartási díjnak a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a 
továbbiakban: média tv. 79. §-ának (2) bekezdése szerint megállapított összege a 2005. évre 
havi 525 forint.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/104. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
283.  Dr. Gruber Attila és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 115. § (2) bekez-
dés módosítását javasolják:     
 
„(2) Az Országgyűlés felhatalmazza a Kormányt, hogy a média tv. 79. §-ának (1) bekezdése 
szerinti üzemben tartási díj 2005-re esedékes összegének megfizetését a magánszemély köte-
lezettektől, azoktól a 3-4-5*-os szállodáktól, amelyeket az 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet 
kötelez arra, hogy a vendégszobáiban televíziókészüléket alapfelszereltségként tartson, vala-
mint a média tv. 80. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsorolt szervezetektől átvállalja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 284. (745. sz. jav. - 115.§ (5) ), 295. (745. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 298. (745. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
284.  Dr. Gruber Attila és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 115. § (5) bekez-
dés módosítását javasolják:     
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„(5) A (2) bekezdés szerinti átvállalást magánszemélyek esetében - az önálló háztartások 
számára figyelemmel – 3 760 000, a (2) bekezdés szerinti szervezetek esetében - a statisztikák 
alapján átalányként számított – [33 000] 69 000 készülék után kell számolni.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (745. sz. jav. - 115.§ (2) ), 295. (745. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 298. (745. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
285.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, De-
ák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 115. § 
(8) bekezdés elhagyását javasolják:     
 
„[(8) A Magyar Televízió Közalapítvány – a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja 
szerint felhasználható – céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a Ma-
gyar Televízió Rt. reorganizációs tervének megvalósításához szükséges egyszeri többlet-
költségek fedezetéül, valamint az M2 csatorna műsorideje terhére létrehozandó parla-
menti hírcsatorna megvalósítására szolgál.]”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 294. (964. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), 296. 
(964. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím új3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/964. 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.   
 
 
286.  Újhelyi István képviselő a törvényjavaslat 115. § (8) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(8) A Magyar Televízió Közalapítvány – a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja sze-
rint felhasználható – céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a Magyar Te-
levízió Rt. [reorganizációs tervének megvalósításához szükséges egyszeri többletköltsé-
gek fedezetéül, valamint az M2 csatorna műsorideje terhére létrehozandó parlamenti 
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hírcsatorna megvalósítására szolgál.] m2 csatornájának műsorszerkezeti és szervezeti átala-
kításának, valamint az m3 parlamenti csatorna üzemszerű működési feltételeinek műszaki, 
szervezeti, tartalmi kialakítása, a közszolgálati feladatok maradéktalan és magasabb színvona-
lú ellátása érdekében.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1048. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Kulturális bizottság ülésén egyetért, a 
Költségvetési bizottság, a Gazdasági bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
287.  Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/11700/1048. számú módosító javaslathoz  - 
a törvényjavaslat 115. § (8) bekezdés módosítását javasolja:     
 
„(8) A Magyar Televízió Közalapítvány – a média tv. 60. §-a (2) bekezdésének a) pontja sze-
rint felhasználható – céltámogatása (I. Országgyűlés fejezet, 13. cím, 1. alcím) a Magyar Te-
levízió Rt. reorganizációs tervének megvalósításához és annak megfelelő működéséhez szük-
séges egyszeri többletköltségek fedezetéül[, valamint az M2 csatorna műsorideje terhére 
létrehozandó parlamenti hírcsatorna megvalósítására] szolgál.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1405. 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 Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
288.  Halmai Gáborné, Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat  ki-
egészítését javasolják a következő új 116. §  felvételével:     
 
„116. § Az Országgyűlés felhatalmazza a külügyminisztert és a nemzeti kulturális örökség 
miniszterét, hogy a határon túli magyar közösségek kulturális támogatásának elosztásáról, il-
letve azok igénylésének, döntési rendjének, folyósításának és elszámolásának részletes feltét-
eleiről közösen határozzon.”    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1223. 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 támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
289.  Halmai Gáborné, Újhelyi István és dr. Pető Iván képviselők a törvényjavaslat  ki-
egészítését javasolják a következő új 116. §  felvételével:     
 
„ 116. § Az Országgyűlés felhatalmazza az ifjúságügyi, családügyi, szociális és esélyegyenlő-
ségi minisztert és a nemzeti kulturális örökség miniszterét, hogy a hazai nemzeti és etnikai ki-
sebbségek kulturális támogatásának elosztásáról, illetve azok igénylésének, döntési rendjének, 
folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről közösen határozzon.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1224. 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 támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
290.  Az Egészségügyi bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
116. §  felvételével:     
 
„116. § A tartósan betöltetlen háziorvosi körzetek miatti ellátási különbségek kiegyenlítésére, 
a hátrányos helyzetű települési önkormányzatok egészségügyi alapellátási feladatai megszer-
vezésének segítésére a külön törvény szerint működtetett Praxisprogram szolgál.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a §-ok számozása értelemszerűen változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1695. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság ülésén egyetért, 
az Egészségügyi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
291.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/796. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 122. pontja) - a törvényjavaslat 120. § kiegészítését javasolja a kö-
vetkező új (2) bekezdés  felvételével:     
 
„(2) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az agrár-fejlesztésekre jutó források 1%-át az agrár fel-
sőoktatási intézményekben folytatott ágazati kutató-fejlesztő tevékenységre és a gyakorlati 
képzés támogatására kell fordítani. Az Országgyűlés felhatalmazza a földművelésügyi és vi-
dékfejlesztési minisztert, hogy rendeletben állapítsa meg az érintett fejlesztési támogatások 
körét, a támogatások folyósításának, felhasználásának, ellenőrzésének részletes feltételeit.” 
 
Megjegyzés: A mód. indítvány elfogadása esetén a § jelenlegi normaszövegének jelölése (1) 
bekezdésre változik.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1499. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
292.  Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/11700/224. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1157. és 1702. pontjai) - a törvényjavaslat 125. § módosítását java-
solja:     
 
„125. § Az audiovizuális archívum kialakítása elnevezésű előirányzat (XXIII. Nemzeti Kultu-
rális Örökség Minisztériuma, 10. cím, 37. alcím) a Magyar Televízió Részvénytársaság archí-
vumának a létrehozandó Nemzeti Audiovizuális Archívum számára történő részbeni megvá-
sárlására szolgál. Ennek megvalósításáról - többek között a felhasználási feltételekről - a Ma-
gyar Televízió Rt. és a Nemzeti Audiovizuális Archívum szerződésben állapodik meg, úgy, 
hogy az alcímben szereplő összeg 25 %-a a Magyar Televízió Rt. archívuma anyagainak a 
Nemzeti Audiovizuális Archívum számára való alkalmassá tételére szolgál.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1404. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság egyharmada sem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

1. SZÁMÚ MELLÉKLET: A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS 
ELŐIRÁNYZATAI 

I. ORSZÁGGYŰLÉS fejezet  

293.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 12. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  12  Duna Televízió támogatása 
     1  Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire[1 315,3] 1 415,3 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 297. (58. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 14.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
294.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, De-
ák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet I. fejezet 13. cím 1. alcím elhagyását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     [1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása][3 500,0]  /-3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285. (964. sz. jav. - 115.§ (8) ), 296. (964. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 13.cím új3.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/964. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
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- a Kulturális bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
295.  Dr. Gruber Attila és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let I. fejezet 13. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
    1  Magyar Televízió Közalapítvány támogatása [3 500,0] 3 475,0 /-25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (745. sz. jav. - 115.§ (2) ), 284. (745. sz. jav. - 

115.§ (5) ), 298. (745. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 15.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
296.  Szijjártó Péter, Halász János, Homa János, Sági József, Garamvölgyi György, De-
ák András, Kiss Attila, Vígh Ilona és Erdős Norbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet I. fejezet 13. cím kiegészítését javasolják a következő új 3. alcím  felvételével:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  13  Média közalapítványok támogatása 
     3  A közszolgálati média részvénytársaságok  
            struktúra átalakítására  3 500,0 /+3500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 285. (964. sz. jav. - 115.§ (8) ), 294. (964. sz. jav. - 

1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/964. 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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297.  Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet I. fejezet 14. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  14  Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása 
     1  Közszolgálati feladatokra [2 000,0] 1 900,0 /-100,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Közszolgálati feladatokra [2 150,0] 2 000,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 293. (58. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 12.cím 1.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/58. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
298.  Dr. Gruber Attila és Lasztovicza Jenő képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let I. fejezet 15. cím módosítását javasolják:     
 
I. ORSZÁGGYŰLÉS 
  15  Üzemben tartási díj pótlása [24 095,9] 24 120,9 /+25.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 283. (745. sz. jav. - 115.§ (2) ), 284. (745. sz. jav. - 

115.§ (5) ), 295. (745. sz. jav. - 1.mell. I. fej. 13.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/745. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI fejezet 
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299.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 19. alcím 
módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     19  Óvodai nevelés [61 004,0] 62 490,6 /+1486,6 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
19  Óvodai nevelés [59 040,0] 61 004,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 
306. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. 

Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
300.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 20. alcím 
módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     20  Iskolai oktatás [296 504,2] 299 218,0 /+2713,8 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
20  Iskolai oktatás [292 786,1] 296 504,2 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 

19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. 
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(1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
301.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 22. alcím 
módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     22  Alapfokú művészetoktatás [11 268,4] 13 016,4 /+1748,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 4. számú mellékletét is módo-
sítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 
306. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. 

Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 

20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 

5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
302.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím 24. al-
cím módosítását javasolja:     
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IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     24  Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai  
           feladatokhoz [19 803,3] 18 471,3 /-1332,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (1746. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 303. (1746. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím új26.alc ), 540. (1746. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 542. (1746. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. q) ), 550. (1746. sz. jav. - 

5.mell. új 26. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1746., 1749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
303.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 1. cím kiegé-
szítését javasolja a következő új 26. alcím  felvételével:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  1  Normatív hozzájárulások 
     26 A középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint 
        megszervezett érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák 
          lebonyolításának támogatása  1 332,0 /+1332,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (1746. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 302. (1746. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím új24.alc ), 540. (1746. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 542. (1746. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. q) ), 550. (1746. sz. jav. - 

5.mell. új 26. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1746., 1749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
304.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 10. alcím 
módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
           támogatása [25 300,0] 24 400,0 /-900,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543. (1411. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1411. 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.   
 
 
305.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 10. alcím 
módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
      támogatása [25 300,0] 21 587,2 /-3712,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 311. (1412. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 6.cím ), 544. 
(1412. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1412. 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.   
 
 
306.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 10. alcím 
módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások 
           támogatása [25 300,0] 19 351,6 /-5948,4 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 

19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. 
(1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
307.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 2. cím 10. alcím 
módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  2  Központosított előirányzatok 
     10  Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások  
         támogatása [25 300,0] 23 359,6 /-1940,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 312. (1414. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 7.cím ), 546. 
(1414. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1414. 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.   
 
 
308.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatá-
sok 
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     1  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok  
       támogatása [11 700,0] 12 000,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (1345. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 310. (1345. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 551. (1345. sz. jav. - 6.mell. 1. ), 552. (1345. sz. jav. - 6.mell. 3. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormány-
zati bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
309.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím 1. alcím 
módosítását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
  3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatá-
sok 
     1  Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 
         támogatása [11 700,0] 12 600,0 /+900,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. indítvánnyal összefüggésben a tv. javaslat 6. számú mellékletét is módo-
sítani szükséges.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 543. (1411. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1411. 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.   
 
 
310.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 3. cím 
3. alcím módosítását javasolja:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
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  3  A helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatá-
sok 
     3  A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb 
       támogatása [1 500,0] 1 200,0 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (1345. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 308. (1345. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 551. (1345. sz. jav. - 6.mell. 1. ), 552. (1345. sz. jav. - 6.mell. 3. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormány-
zati bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
311.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 6. cím módosí-
tását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   6  Címzett és céltámogatások [63 755,0] 67 467,8 /+3712,8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (1412. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
544. (1412. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1412. 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.   
 
 
312.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet IX. fejezet 7. cím módosí-
tását javasolják:     
 
IX. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK TÁMOGATÁSAI 
   7  A helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak 
       támogatása [16 873,0] 18 813,4 /+1940,4 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (1414. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
546. (1414. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1414. 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.   
 
 

X. MINISZTERELNÖKSÉG fejezet 

313.  Varga Mihály, dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, 
Fehérvári Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt, Zsigó Róbert, Domokos László, 
Tállai András és Babák Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
1. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [4 893,8] 4 818,8 /-75,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 585,3] 510,3 /-75,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Miniszterelnöki Hivatal igazgatás [5 158,3] 4 893,8 tám. 
   3  Dologi kiadások [ 612,2] 585,3 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 356. (1327. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új 

10 jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
314.  Varga Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 1. cím 2. al-
cím módosítását javasolja:     
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X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 728,9] 4 678,9 /-50,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 507,1] 2 457,1 /-50,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
 2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 728,9 tám. 
    3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 507,1 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 362. (696. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 

új8.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/696. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
315.  Szijjártó Péter 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 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 728,9] 4 703,9 /-25,0 tám./ 
       1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 507,1] 2 482,1 /-25,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 728,9 tám. 
   3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 507,1 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 367. (1542. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 

9.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
316.  Szijjártó Péter 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 1. cím 2. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  1  Miniszterelnöki Hivatal 
     2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 728,9] 4 688,9 /-40,0 tám./ 
        1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [2 507,1] 2 467,1 /-40,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
2  Központi Szolgáltatási Főigazgatóság [4 917,4] 4 728,9 tám. 
   3  Dologi kiadások [2 660,6] 2 507,1 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 366. (1544. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 

9.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
317.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
         támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 349. (130. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
318.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, 
           események támogatása [1 250,0] 995,0 /-255,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 917,0 /-255,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 351. (131. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
319.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 950,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 872,0 /-300,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 352. (132. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 3.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
320.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 1 050,0 /-200,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 172,0] 972,0 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 337. (736. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új64.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
321.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
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      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események  
         támogatása [1 250,0] 770,0 /-480.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 692,0 /-480.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 347. (789. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 11.cím 3.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/789. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
322.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 7. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      7  Nemzeti és kiemelt ünnepek, egyéb rendezvények, események 
          támogatása [1 250,0] 750,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 172,0] 672,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 354. (1067. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 

4.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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323.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/999. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 438. és 555. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások] [1 500,0] 
 /-1500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 40,0]  /-40,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 12,0]  /-12,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 448,0]  /-1448,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk  (a kiadási előirányzatokat is el  kell elhagyni).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 374. (1539. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1539. 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.   
 
 
324.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       [8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások] [1 500,0] 
 /-1500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [1  Személyi juttatások] [ 40,0]  /-40,0 kiad./ 
             [2  Munkaadókat terhelő járulékok] [ 12,0]  /-12,0 kiad./ 
             [3  Dologi kiadások] [1 448,0]  /-1448,0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot pontosítottuk  (a kiadási előirányzatot is el kell hagyni).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 358. (129. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 1.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
325.  Birkás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/11700/794. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 59. pontja) - 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] 1 480,0 /-20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 428,0 /-20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 357. (1445. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs új 

13jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
326.  Birkás Tivadar 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 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 425,0 /-75.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 373,0 /-75.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 368. (1444. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 

11.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
327.  Szijjártó Péter 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 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] 350,0 /-1150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 298,0 /-1150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 369. (1545. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 

11.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
328.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 600,0 /-900.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 548,0 /-900.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 339. (154. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), 359. 
(154. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új5.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
329.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 353. (629. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 4.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/629. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
330.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
           3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 372. (998. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/998., 1540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
331.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. al-
cím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 700,0 /-800 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               3  Dologi kiadások [1 448,0] 648,0 /-800 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 375. (1005. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
332.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím 8. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
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      8  Lakossági tájékoztatáshoz kapcsolódó kiadások[1 500,0] 1 490,0 /-10.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 448,0] 1 438,0 /-10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (1237. sz. jav. - 88.§ új (2) bek. ), 336. (1237. 

sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új 63.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1237. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
333.  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. fe-
jezet 7. cím 2. alcím 15. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
       15  Kormányzati informatikai fejlesztési  
             kötelezettségek [2 250,0] 1 750,0 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [1 750,0] 1 250,0 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
15  Kormányzati informatikai fejlesztési kötelezettségek[2 500,0] 2 250,0 tám. 
  1  Intézményi beruházási kiadások [2 000,0] 1 750,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 334. (1365. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc új25.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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334.  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. fe-
jezet 7. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  felvételével:     
 
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 333. (1365. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 15.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1365. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
335.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 7. cím 2. alcím 62. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
Megjegyzés: Az új előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 
30-ai határozatával elhagyta, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint 
(HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 363. (551. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 

új8.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/551. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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336.  Horváth Csaba képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 63. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      63 Fegyveres szerv szolgálati kötelezettség teljesítése közben 
           elhunyt tag hozzátartozójának támogatása  10,0 /+10.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              5  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  10,0 /+10.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 196. (1237. sz. jav. - 88.§ új (2) bek. ), 332. (1237. 

sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1237. 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 Foglalkoztatási bizottság egyharmada sem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság támogatja, 
- a Nemzetbiztonsági bizottság támogatja, 
- a Rendészeti bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
337.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 64. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Célelőirányzatok 
      64  Lakásmaffia-ellenes program támogatása  200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 320. (736. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/736. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
338.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/162. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
7. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 308,0 /-250,0 kiad./  
 [ 558,0] 308,0 /-250,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 364. (1441. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 

8jc. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
339.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 
6. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 58,0 /-500,0 tám./   
 [ 558,0] 58,0 /-500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (154. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
359. (154. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új5.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
340.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 7. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  7  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     6  Fejezeti tartalék [ 558,0] 308,0 /-250,0 kiad./  
 [ 558,0] 308,0 /-250,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 360. (162. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 

új8jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
341.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 7. cím 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 350. (628. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 2.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/628. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Foglalkoztatási bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
342.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú 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 373. (985. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc új5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
343.  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 10. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 354,3 /-125.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 188,6 /-125.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 371. (1666. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 

új12.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1666. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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344.  Dr. Semjén Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/417. számú módosító javaslathoz  
- a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 449,3 /-30,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 283,6 /-30,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 365. (1352. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 

új9.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1352. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
345.  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 10. cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
    1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 354,3 /-125.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 313,6] 188,6 /-125.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 370. (1664. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs új 

12.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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346.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 10. cím 
1. alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  10  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal 
     1  Kormányzati Ellenőrzési Hivatal [1 479,3] 1 329,3 /-150,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 313,6] 163,6 /-150,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 361. (417. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 2.jcs 

új8.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
347.  Demeter Ervin képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 11. cím 3. 
alcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  11  Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok 
    3  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat [18 678,5] 19 158,5 /+480.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [5 069,7] 5 549,7 /+480.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 321. (789. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/789. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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348.  Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 2. alcím 
módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
     2  Testnevelési és Sportmúzeum [ 53,7] 93,7 /+40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 22,4] 32,4 /+10,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 7,6] 10,6 /+3,0 kiad./ 
             3  Dologi kiadások [ 19,7] 46,7 /+27,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 355. (1342. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 6.alc 1.jcs 

8.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
349.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         1  Utánpótlás-nevelési feladatok [1 728,2] 2 228,2 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 074,0] 1 574,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 317. (130. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/130. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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350.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását ja-
vasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        2  Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása[ 245,0] 745,0 /+500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 245,0] 745,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 341. (628. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/628. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
351.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         2  Iskolai-, diák és felsőoktatási sport támogatása[ 245,0] 500,0 /+255,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 245,0] 500,0 /+255,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 318. (131. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/131. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
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- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az 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.   
 
 
352.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 1. jogcím-csoport 3. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         3  Szabadidősport támogatása [ 788,0] 1 088,0 /+300,0 tám./ 
           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 813,0] 1 113,0 /+300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
3  Szabadidősport támogatása [ 288,0] 788,0 tám. 
   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 313,0] 813,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 319. (132. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/132. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
353.  Dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, Fehérvári 
Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt és Zsigó Róbert képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását ja-
vasolják:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         4  Versenysport támogatása [1 600,0] 2 400,0 /+800,0 tám./ 
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           1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 600,0] 2 400,0 /+800,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
4  Versenysport támogatása [ 850,0] 1 600,0 tám. 
   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 850,0] 1 600,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 329. (629. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/629. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
354.  Csampa Zsolt képviselő 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 [1 600,0] 2 100,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 600,0] 2 100,0 /+500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
4  Versenysport támogatása [ 850,0] 1 600,0 tám. 
   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 850,0] 1 600,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 322. (1067. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 7.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1067. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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355.  Az Ifjúsági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 
1. jogcím-csoport 8. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
         8  Kiemelt nemzetközi sportesemények támogatása[2 893,0] 2 853,0 /-40,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 893,0] 2 853,0 /-40,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 348. (1342. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 12.cím 2.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1342. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
356.  Varga Mihály, dr. Szalay Ferenc, Balsay István, Birkás Tivadar, Cseresnyés Péter, 
Fehérvári Tamás, Szijjártó Péter, Wintermantel Zsolt, Zsigó Róbert, Domokos László, 
Tállai András és Babák Mihály képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 6. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 10. jogcím  felvé-
telével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        10 Fogyatékosok sportszövetségeinek támogatása  75,0 /+75.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  75,0 /+75.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 313. (1327. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1327. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
357.  Birkás Tivadar képviselő - kapcsolódva a T/11700/794. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 59. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. 
cím 6. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 13. jogcím  felvételé-
vel:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      1  Sporttevékenység támogatása 
        13 Mező Ferenc Sportközalapítvány  20,0 /+20.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  20,0 /+20.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 325. (1445. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1445. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
358.  Csampa Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
         1  Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program [ 60,0] 1 560,0 /+1500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés  1829,0 bev. 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [1 829,0] 3 329,0 /+1500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Sport XXI. Létesítmény-fejlesztési Program 60,0 tám.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 324. (129. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/129. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
359.  Dr. Gyimesi József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 
6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        5  Szombathelyi városi sportcsarnok beruházás  
             támogatása  1 400,0 /+1400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 400,0 /+1400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 328. (154. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
339. (154. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/154. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
360.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 
8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
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        8 Felsőzsolca városi és kistérségi tornaterem építése  250,0 /+250,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 340. (162. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/162. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
361.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 
6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8  Baktalórándházai strandfürdő felújítása, fedett uszodával történő 
          kibővítése, gyógyturisztikai központ kialakítása  150,0 /+150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  150,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 346. (417. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/417. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
362.  Varga Mihály képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. al-
cím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Tiszadercs településen sportcsarnok építése  50,0 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  50,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 314. (696. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/696. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
363.  Birkás Tivadar és dr. Szakács Imre képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 8. jog-
cím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Győr Adyvárosi Sportcentrum hőlégbefúvó 
             rendszer  8,0 /+8.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  8,0 /+8.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: Az új előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 
30-ai határozatával elhagyta, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint 
(HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 335. (551. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 62.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/551. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
364.  Lenártek András és dr. Répássy Róbert képviselők - kapcsolódva a T/11700/162. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 
12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 8. jogcím  felvé-
telével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        8 Felsőzsolca városi és kistérségi tornacsarnok 
            építése  250,0 /+250.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  250,0 /+250.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 338. (1441. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1441. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
365.  Dr. Semjén Zsolt képviselő - kapcsolódva a T/11700/417. számú módosító javaslathoz  
- a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím 2. jogcím-csoport kiegé-
szítését javasolja a következő új 9. jogcím  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        9  Szécsény - tanuszoda építése  30,0 /+30.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  30,0 /+30.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 344. (1352. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1352. 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.   
 
 
366.  Szijjártó Péter 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 9. jogcím  
felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        9 Győri Barátsági Parki Sportcentrum felújítása  40,0 /+40.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  40,0 /+40.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot a tv. javaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 316. (1544. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1544. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
367.  Szijjártó Péter 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 9. jogcím  
felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
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  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        9  Győri Adyvárosi Sportcentrum felújítása  25,0 /+25.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  25,0 /+25.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot a tv. javaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 315. (1542. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 1.cím 2.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1542. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
368.  Birkás Tivadar 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 11. jogcím  
felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        11 DAC műfüves pálya beruházás  75,0 /+75.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  75,0 /+75.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 326. (1444. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1444. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 



- 246 - 

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
369.  Szijjártó Péter 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 11. jogcím  
felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      2  Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése 
        11  Győri ETO Stadion felújítása  1 150,0 /+1150.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 150,0 /+1150.0 kiad./ 
 
Megjegyzés: A mód. javaslatot a tv. javaslat szerkezetével összhangban pontosítottuk.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 327. (1545. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1545. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
370.  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 Gyöngyösi városi sportcsarnok  125,0 /+125.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  125,0 /+125.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 345. (1664. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1664. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
371.  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 Tiszanána-Dinnyésháti (Álompart) strand és csónak kikötő 
             fejlesztése  125,0 /+125.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  125,0 /+125.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 343. (1666. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 10.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1666. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
372.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
        1 Kiskunmajsa Sportuszoda megépítése  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 330. (998. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/998., 1540. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
373.  Dr. Szalay Ferenc, Búsi Lajos és Balla György képviselők a törvényjavaslat 1. szá-
mú melléklet X. fejezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolják a következő új 5. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
        1 Besenyszög, sportcsarnok építése  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 342. (985. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 6.alc ), pont-
jában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/985. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
374.  Endre Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/999. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 438. és 555. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fe-
jezet 12. cím 6. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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      5 Beruházások 
        1 Kiskunfélegyháza, Fürdő Szálló Rekonstrukciója, sportuszoda 
         megépítése  1 500,0 /+1500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  1 500,0 /+1500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 323. (1539. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1539. 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.   
 
 
375.  Endre Sándor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet X. fejezet 12. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
X. MINISZTERELNÖKSÉG 
  12  Nemzeti Sporthivatal 
    6  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
      5 Beruházások 
         1 Kiskunfélegyháza többcélú sportcsarnok 
               megépítése  800,0 /+800.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  800,0 /+800.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 331. (1005. sz. jav. - 1.mell. X.fej. 7.cím 2.alc 8.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1005. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

376.  Dr. Frajna Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 5. cím 1. 
alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 324,8]18 624,8 /+300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             1  Intézményi beruházási kiadások [2 759,6] 3 059,6 /+300,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei[18 118,6] 18 324,8 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 380. (446. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/446. 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.   
 
 
377.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 5. cím 9. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
     9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [4 612,8] 4 662,8 /+50,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 581,5] 631,5 /+50,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
9  Fejér megyei Rendőr-főkapitányság [4 444,5] 4 612,8 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 385. (741. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/741. 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 Rendészeti bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
378.  Balla György, dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 5. cím 13. alcím kiegészítését javasolják a következő új 1. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Rendőrség 
    13  Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság 
      1  Szolnok Városi Főkapitányság, rendőrőrsök kiépítésére és  
        működtetésére  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 381. (521. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 8.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/521. 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.   
 
 
379.  Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 7. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  7  BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság[10 612,2] 10 503,2 /-109.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              1  Intézményi beruházási kiadások [3 376,2] 3 267,2 /-109.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 388. (1219. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 14.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
380.  Dr. Frajna Imre képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 8. cím 
módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
   8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 167,3 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 209,7 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 376. (446. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/446. 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.   
 
 
381.  Balla György, dr. Szalay Ferenc és Búsi Lajos képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XI. fejezet 8. cím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  8  Távközlési Szolgálat [2 467,3] 2 387,3 /-80.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [1 509,7] 1 429,7 /-80.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 378. (521. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 13.alc új1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/521. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
382.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos és Pogácsás Tibor képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      31  Bűnmegelőzéssel összefüggő feladatok támogatása[ 100,0] 250,0 /+150.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 100,0] 250,0 /+150.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 384. (643. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), 
389. (643. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/643. 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.   
 
 
383.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. 
alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      [65  IDEA program támogatása] [ 50,0] /-50.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0] /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 387. (642. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 3.alc 11.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Rendészeti bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
384.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos és Pogácsás Tibor képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      [65  IDEA program támogatása]  [ 50,0] /-50.0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
              [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások] [ 50,0] /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (643. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 31.jcs ), 
389. (643. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/643. 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.   
 
 
385.  Dr. Dorkota Lajos és Cserna Gábor képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XI. fejezet 19. cím 2. alcím 65. jogcím-csoport elhagyását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
       [65  IDEA program támogatása] [ 50,0]  /-50,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások]  [ 50,0]  /-50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 377. (741. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 5.cím 9.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/741. 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. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
386.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 89. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célfeladatok 
      89  Lakásmaffia-ellenes program  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 390. (739. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 27.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/739. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
387.  Pogácsás Tibor képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 3. 
alcím 11. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Társadalmi önszerveződések támogatása 
      11  Országos Polgárőr Szövetség [ 160,0] 210,0 /+50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 160,0] 210,0 /+50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 383. (642. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/642. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
388.  Sisák Imre János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 
14. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    14  Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása[1 000,0] 1 109,0 /+109.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 000,0] 1 109,0 /+109.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 379. (1219. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 7.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1219. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
389.  Kontrát Károly, dr. Dorkota Lajos és Pogácsás Tibor képviselők a törvényjavaslat 
1. számú melléklet XI. fejezet 19. cím 27. alcím módosítását javasolják:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 160,0 /-100,0 kiad./ 
 [ 260,0] 160,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 382. (643. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 31.jcs ), 
384. (643. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc 65.jcs ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/643. 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. 

 



- 257 - 

Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
390.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XI. fejezet 19. 
cím 27. alcím módosítását javasolja:     
 
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM 
  19  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     27  Fejezeti tartalék [ 260,0] 60,0 /-200,0 kiad./ 
 [ 260,0] 60,0 /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 386. (739. sz. jav. - 1.mell. XI.fej. 19.cím 2.alc új89.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/739. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM feje-
zet 

391.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 
5. cím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
   5  Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal [11 250,7] 10 725,7 /-525,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[2 500,0] 1 975,0 /-525,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 392. (147. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 2.alc 

új20.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/147. 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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392.  Dr. Medgyasszay László képviselő 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  Állami tulajdonú, agrárkutatási közhasznú társaságok  
              támogatása  525,0 /+525,0 tám./ 
              1  Működési költségvetés 
                  5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  525,0 /+525,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 391. (147. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 5.cím ), pontjá-
ban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/147. 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.   
 
 
393.  Farkas Sándor, Csontos János, Ékes József és Szalay Gábor képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 3. alcím 2. jogcím-csoport 4. jogcím módo-
sítását javasolják:     
 
Megjegyzés: Az előirányzat részbeni forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. no-
vember 30-ai határozatával elhagyta, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket 
érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 396. (107. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs 

új10.jc ), 400. (107. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 6.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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394.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 4. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Fejezeti kezelésű szakmai előirányzatok 
      7  Fenntartható fejlődés feltételeinek kialakítása 
        1  Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program  7 500,0 /+7500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  7 500,0 /+7500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 401. (503. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 11.alc 1.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/503. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
395.  Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/342. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 716. és 1552. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
        1  Erdészeti feladatok [4 250,0] 5 250,0 /+1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[4 250,0] 5 250,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 398. (1381. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 

4.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1381. 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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396.  Farkas Sándor, Csontos János, Ékes József és Szalay Gábor képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport kiegészítését ja-
vasolják a következő új 10. jogcím  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      1  Központosított bevételből működő támogatások 
        10  Nemzeti Lovas Program  400,0 /+400.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  400,0 /+400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: Az előirányzat részbeni forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. no-
vember 30-ai határozatával elhagyta, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket 
érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 393. (107. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 3.alc 2.jcs 

4.jc ), 400. (107. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 6.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
397.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács 
Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 2. jog-
cím-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] 14 582,2 /-93000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[107 582,2] 14 582,2 /-93000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 399. (1293. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 

új 5 jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 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.   
 
 
398.  Dr. Kis Zoltán képviselő - kapcsolódva a T/11700/342. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 716. és 1552. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. 
fejezet 10. cím 5. alcím 2. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        4  Erdőtelepítés, erdőszerkezet-átalakítás, fásítás[4 515,0] 3 515,0 /-1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [4 515,0] 3 515,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 395. (1381. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs 

1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1381. 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.   
 
 
399.  Lengyel Zoltán, Járvás István, Kékkői Zoltán József, Czerván György, dr. Szabó 
József Andor, Balogh József, Farkas Sándor, Végh László, Tóth Imre és dr. Turi-Kovács 
Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 5. alcím 2. jog-
cím-csoport kiegészítését javasolják a következő új 5 jogcím  felvételével:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Nemzeti támogatások 
      2  Költségvetésből működő támogatások 
        5 A 2004. év után kifizetendő nemzeti kiegészítő (úgynevezett top up) 
           támogatás  93 000,0 /+93000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  93 000,0 /+93000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 397. (1293. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 2.jcs 

2.jc ), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1293. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Európai ügyek bizottsága nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
400.  Farkas Sándor, Csontos János, Ékes József és Szalay Gábor képviselők a törvény-
javaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 6. alcím módosítását javasolják:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Állatkártalanítás [1 100,0] 900,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 100,0] 900,0 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: Az előirányzat részbeni forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. no-
vember 30-ai határozatával elhagyta, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket 
érint (HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 393. (107. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 3.alc 2.jcs 

4.jc ), 396. (107. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 5.alc 1.jcs új10.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/107. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
401.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XII. fejezet 10. cím 11. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    11  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv 
      1  Nemzeti Vidékfejlesztési Terv intézkedések [8 745,6] 1 245,6 /-7500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[39 355,2] 31 855,2 /-7500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 394. (503. sz. jav. - 1.mell. XII. fej. 10.cím 4.alc új7.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/503. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XV. GAZDASÁGI ÉS  KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

402.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8  Koroncó-Rábapatona összekötő út felújítása  75,0 /+75.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  75,0 /+75.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 411. (149. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/149. 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.   
 
 
403.  Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva a T/11700/618. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 827. és 1746. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 9. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      9 Akadálymentes közlekedés fejlesztése  45,0 /+45.0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  45,0 /+45.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 430. (1388. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
404.  Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva a T/11700/620. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 829. és 1309. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a 
következő új 20. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      20 Rév- és kompközlekedés fejlesztése  35,0 /+35,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  35,0 /+35,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 432. (1419. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
405.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1165. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2253. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 42. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      42 Győr-Győrszabadhegy városrészben útfelújítások  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 428. (1550. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1550. 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.   
 
 
406.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1165. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2253. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 1. alcím új 43. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      43 Győr Ifjúsági körút felújítás  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 429. (1546. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1546. 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.   
 
 
407.  Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János és Domokos László képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/288. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 804. és 
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1008. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 3. alcím 4. jogcím-
csoport módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Vállalkozási célelőirányzatok 
       4  Gyorsforgalmi úthálózat fejlesztések előkészítése  
        célelőirányzat [15 000,0] 14 400,0 /-600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[15 000,0] 14 400,0 /-600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 427. (1420. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 

új11.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1420. 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.   
 
 
408.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 79 375,7 /-250,0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 46 725,7 /-250,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [41 975,7] 46 975,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 415. (148. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/148. 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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409.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 78 625,7 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 45 975,7 /-1000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [41 975,7] 46 975,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 417. (505. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/505. 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.   
 
 
410.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 79 125,7 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 46 475,7 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [41 975,7] 46 975,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 418. (499. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/499. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
411.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 5. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 79 550,7 /-75,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 46 900,7 /-75,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [41 975,7] 46 975,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 402. (149. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új 8.jc 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/149. 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.   
 
 
412.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 78 625,7 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 45 975,7 /-1000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [41 975,7] 46 975,7 kiad.    
 



- 269 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 416. (366. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/366. 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.   
 
 
413.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 79 125,7 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 46 475,7 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [41 975,7] 46 975,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 419. (501. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/501. 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.   
 
 
414.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
       1  Útfenntartás és fejlesztés [79 625,7] 76 625,7 /-3000,0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[46 975,7] 43 975,7 /-3000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Útfenntartás és fejlesztés [74 625,7] 79 625,7 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [41 975,7] 46 975,7 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 420. (504. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc új2.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/504. 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.   
 
 
415.  Dr. Medgyasszay László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2  Önkormányzatok felkészítése a helyi közutak kezelési 
          feladataira  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 408. (148. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/148. 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.   
 
 
416.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 Körforgalom építése Mosonmagyaróváron  1 000,0 /+1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 412. (366. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/366. 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.   
 
 
417.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 Mosonmagyaróvárt elkerülő útszakasz építése 
            I. ütem  1 000,0 /+1000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  1 000,0 /+1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 409. (505. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/505. 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.   
 
 
418.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
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XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 Mosonmagyaróvár és környéke kerékpárút fejlesztés I. ütem 500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 410. (499. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/499. 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.   
 
 
419.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 Mosonmagyaróvár útkorszerűsítés, I. ütem  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 413. (501. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/501. 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.   
 
 
420.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 5. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 2. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      2 M1 autópálya déli lecsatlakozó építése  
         Mosonmagyaróvárnál  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  3 000,0 /+3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 414. (504. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/504. 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.   
 
 
421.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1022. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 918. és 1315. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 5. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Útfenntartási és fejlesztési célelőirányzat 
      10 A Pest Megyei Állami Közútkezelő Kht. (PEMÁK Kht.) támogatása -  
           körforgalom építésére 31-es út és a 3111-es út 
           csomópontjában  60,0 /+60,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  60,0 /+60,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 433. (1456. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1456. 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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422.  Czerván György képviselő 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 [44 052,0] 39 052,0 /-5000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások[44 052,0] 39 052,0 /-5000,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
1  Gyorsforgalmi úthálózat program [33 052,0] 44 052,0 tám. 
3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [33 052,0] 44 052,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 425. (283. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 

új10.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/283. 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.   
 
 
423.  A Gazdasági bizottság a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. 
alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       9  M 44 gyorsforgalmi út tervezése, előkészítése [Szarvas-Tiszakürt szakaszon]    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1697. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.   
 
 
424.  Molnár László képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím 9. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
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  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
       9  M 44 gyorsforgalmi út [tervezése Szarvas-Tiszakürt]  előkészítése  
         koncessziós építésre Kecskemét - Gyula (országhatár)  
           szakaszon  400,0 tám.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/118. 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.   
 
 
425.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 
38. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      10 31-es út új nyomvonalának kiépítése  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 422. (283. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 1.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/283. 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.   
 
 
426.  Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János és Domokos László képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/286. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 748. és 
1007. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészí-
tését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Örménykút - bekötőút folytatása  100,0 /+100.0 tám./ 
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          2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 431. (1389. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 40.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1389. 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.   
 
 
427.  Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János és Domokos László képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/288. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 804. és 
1008. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 38. alcím kiegészí-
tését javasolják a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Felzárkóztatási Infrastrukturális Fejlesztési Alapprogram 
      11 Örménykút, M44-es elkerülő út Kardos csomópontját megközelítő 
          2 sávos út  600,0 /+600,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  600,0 /+600,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 407. (1420. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 3.alc 4.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1420. 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.   
 
 
428.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1165. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2253. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 40. alcím elhagyását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     [40  Fejezeti tartalék] [ 200,0]  /-200,0 kiad./  
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 [ 200,0]  /-200,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 405. (1550. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc 

új42.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1550. 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.   
 
 
429.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1165. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 2253. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 
25. cím 40. alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 100,0 /-100,0 kiad./ 
 [ 200,0] 100,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 406. (1546. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc 

új43.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1546. 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.   
 
 
430.  Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva a T/11700/618. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 827. és 1746. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 40. alcím módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 155,0 /-45,0 kiad./ 
 [ 200,0] 155,0 /-45,0 tám./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 403. (1388. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc új9.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1388. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
431.  Dr. Fónagy János, dr. Latorcai János és Domokos László képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/286. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 748. és 
1007. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 40. alcím módosí-
tását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok   
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 100,0 /-100,0 kiad./ 
 [ 200,0] 100,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 426. (1389. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 38.alc 

új11.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1389. 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.   
 
 
432.  Dr. Fónagy János és dr. Latorcai János képviselők - kapcsolódva a T/11700/620. 
számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 829. és 1309. pontjai) - 
a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. fejezet 25. cím 40. alcím módosítását javasolják:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 165,0 /-35,0 kiad./ 
 [ 200,0] 165,0 /-35,0 tám./    
 



- 279 - 

Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 404. (1419. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 1.alc 

új20.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1419. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
433.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1022. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 918. és 1315. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XV. 
fejezet 25. cím 40. alcím módosítását javasolja:     
 
XV. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM 
  25  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     40  Fejezeti tartalék [ 200,0] 140,0 /-60,0 kiad./  
 [ 200,0] 140,0 /-60,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 421. (1456. sz. jav. - 1.mell. XV.fej. 25.cím 5.alc 

új10jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1456. 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.   
 
 

XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

434.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 405,8] 105,8 /-300,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 405,8] 105,8 /-300,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 449. (494. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új11. 

jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/494. 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.   
 
 
435.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 405,8] 205,8 /-200,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 405,8] 205,8 /-200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 450. (495. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új11. 

jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/495. 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.   
 
 
436.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
       1  Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai[ 405,8] 305,8 /-100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [ 405,8] 305,8 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 448. (496. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új11. 

jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/496. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
437.  Járvás István és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím 7. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolják:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         5  Vásárhelyi terv továbbfejlesztése [8 000,0] 7 000,0 /-1000,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [8 000,0] 7 000,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 440. (234. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 

új22.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
438.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím 7. jogcím-csoport 7. jogcím módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      7  Vízkárelhárítás 
         7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási  
              feladatai [2 047,5] 1 547,5 /-500,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
             4  Kormányzati beruházás [2 047,5] 1 547,5 /-500,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
7  Vízkárelhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai [1 047,5] 2 047,5 tám. 
4  Kormányzati beruházás [1 047,5] 2 047,5 kiad.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 442. (500. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 

új22.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/500. 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.   
 
 
439.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/537. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1098. és 1836. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 17. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      17 Mosoni Dunaág rendezése, előkészítő munkák  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 452. (1395. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
440.  Járvás István és dr. Turi-Kovács Béla képviselők a törvényjavaslat 1. számú mellék-
let XVI. fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolják a következő új 22. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22  Jászsági Főcsatorna tervezése és a kivitelezés 
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            megkezdése  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 437. (234. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 

5.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/234. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
441.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 A Szentlőrinckátai kisrégió szennyvízcsatorna 
            beruházása  2 100,0 /+2100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  2 100,0 /+2100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 455. (280. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/280. 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.   
 
 
442.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 1. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    1  Beruházás 
      22 Holtág rehabilitáció támogatása  500,0 /+500.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  500,0 /+500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 438. (500. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 7.jcs 

7.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/500. 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.   
 
 
443.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Kótaj település szennyvízberuházás megvalósítása  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 453. (405. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/405. 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.   
 
 
444.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Nyírjákó településen a szennyvízhálózat kiépítése  600,0 /+600.0 tám./ 
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         2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  600,0 /+600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 451. (406. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/406. 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.   
 
 
445.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/705. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 180. és 1144. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. 
fejezet 10. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 22. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      22 Körmend, kistérségi szennyvízhálózat építése  700,0 /+700.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  700,0 /+700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 454. (1354. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 38.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
446.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. 
alcím 3. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
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    2  Ágazati célelőirányzatok 
      3  Vízkárelhárítási művek fenntartása [ 950,0] 750,0 /-200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 551,4] 351,4 /-200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 447. (502. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc új 7. 

jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/502. 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.   
 
 
447.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 7. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      7  Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások 200,0 /+200.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások  200,0 /+200.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 446. (502. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 2.alc 3.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/502. 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.   
 
 
448.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
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      11 Szigetköz térség kárainak mérséklése  100,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 436. (496. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/496. 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.   
 
 
449.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      11 Szigetköz térség kárainak mérséklése  300,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  300,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 434. (494. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/494. 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.   
 
 
450.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      11 Szigetköz térség kárainak mérséklése  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 435. (495. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/495. 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.   
 
 
451.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés 
            kifizetése [3 000,0] 2 400,0 /-600.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 400,0 /-600.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 444. (406. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 

új22.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/406. 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.   
 
 
452.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/537. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1098. és 1836. 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] 2 500,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 500,0 /-500.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 439. (1395. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 

új17.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1395. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
453.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. 
cím 2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
      38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj-visszaigénylés  
         kifizetése [3 000,0] 2 000,0 /-1000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 000,0 /-1000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 443. (405. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 

új22.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/405. 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.   
 
 
454.  Bebes István képviselő - kapcsolódva a T/11700/705. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 180. és 1144. 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] 2 300,0 /-700.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
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              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 2 300,0 /-700.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 445. (1354. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 

új22.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1354. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
455.  Czerván György képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVI. fejezet 10. cím 
2. alcím 38. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       38  Gazdálkodó szervezetek által befizetett termékdíj- 
             visszaigénylés kifizetése [3 000,0] 900,0 /-2100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 000,0] 900,0 /-2100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 441. (280. sz. jav. - 1.mell. XVI.fej. 10.cím 1.alc 

új22.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/280. 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.   
 
 

XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS fejezet 

456.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport 4. jogcím módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
        4  Fiatalok otthonteremtési támogatása használt 
                 lakásra [7 000,0] 3 000,0 /-4000.0 tám./ 
           2  Felhalmozási költségvetés 
              3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások [7 000,0] 3 000,0 /-4000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 457. (1015. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs 

5.jc ), 458. (1015. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs új 7.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1015. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
457.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport 5. jogcím módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
        5  Lakbértámogatás [3 400,0] 1 400,0 /-2000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[3 400,0] 1 400,0 /-2000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456. (1015. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs 

4.jc ), 458. (1015. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs új 7.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1015. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
458.  Bebes István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 1. 
alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 7.jogcím  felvételével:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Célelőirányzatok 
      4  Lakás- és építésügy 
        7  Állami támogatású Bérlakás Program  6 000,0 /+6000,0 tám./ 
               1  Működési költségvetés 
                 5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  6 000,0 /+6000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 456. (1015. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs 

4.jc ), 457. (1015. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 1.alc 4.jcs 5.jc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1015. 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, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
459.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
       területfejlesztése [ 230,0] 330,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 53,0] 153,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 471. (487. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
460.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
         területfejlesztése [ 230,0] 1 230,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 53,0] 1 053,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 470. (488. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/488. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
461.  Dr. Pap János képviselő, valamint Dr. Pap János, Gyapay Zoltán, dr. Turi-Kovács 
Béla, Koncz Ferenc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. alcím 2. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
       területfejlesztése [ 230,0] 1 230,0 /+1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 53,0] 1 053,0 /+1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 466. (489. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/489., 612. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
462.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
          területfejlesztése [ 230,0] 530,0 /+300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 53,0] 353,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 472. (497. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/497. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
463.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex 
            területfejlesztése [ 230,0] 330,0 /+100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 53,0] 153,0 /+100,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 467. (490. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
464.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
        területfejlesztése [ 230,0] 730,0 /+500,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 53,0] 553,0 /+500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 468. (491. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/491., 493. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
465.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 2. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Országos jelentőségű területfejlesztési programok 
       2  Szigetköz és térsége rehabilitációja, Mosoni Duna komplex  
      területfejlesztése [ 230,0] 530,0 /+300,0 tám./ 
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          1  Működési költségvetés 
             3  Dologi kiadások [ 53,0] 353,0 /+300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 469. (492. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 3.alc 1.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
466.  Dr. Pap János képviselő, valamint Dr. Pap János, Gyapay Zoltán, dr. Turi-Kovács 
Béla, Koncz Ferenc, dr. Illés Zoltán, Parragh Dénes, Tóth István és Tóth Gábor képvise-
lők a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 
módosítását javasolják:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [4 400,0] 3 400,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 078,0] 78,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 461. (489. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/489., 612. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
467.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
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  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [4 400,0] 4 300,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 078,0] 978,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 463. (490. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/490. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
468.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
      2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 500,0 /-500.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 800,0] 1 300,0 /-500.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 464. (491. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/491., 493. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
469.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3. 
alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       1  Központi fejlesztési feladatok [4 400,0] 4 100,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 078,0] 778,0 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 465. (492. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/492. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
470.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 000,0 /-1000,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 800,0] 800,0 /-1000,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 460. (488. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/488. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
471.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
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XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 900,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 800,0] 1 700,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 459. (487. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/487. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
472.  Dr. Pap János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVII. fejezet 5. cím 3. 
alcím 2. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVII. TERÜLETFEJLESZTÉS 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    3  Terület- és régiófejlesztési célelőirányzat 
       2  Decentralizált területfejlesztési programok [18 000,0] 17 700,0 /-300,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[1 800,0] 1 500,0 /-300,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 462. (497. sz. jav. - 1.mell. XVII.fej. 5.cím 2.alc 2.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/497. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 
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473.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1271. számú módosító javas-
lathoz  - 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 
    12  Alapítványok támogatása 
      8 Illyés Közalapítvány  1 021,6 /+1021.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 021,6 /+1021.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 478. (1386. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 

1.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
474.  Németh Zsolt képviselő 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 
    12  Alapítványok támogatása 
      8 Illyés Közalapítvány  1 021,6 /+1021.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  1 021,6 /+1021.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 477. (1271. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 

1.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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



- 301 - 

- a Társadalmi szervezetek bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
475.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai 
            támogatása [7 248,1] 7 233,5 /-14.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 424,1] 6 409,5 /-14.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 480. (1273. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 

új4.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
476.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai  
         támogatása [7 248,1] 4 248,1 /-3000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
               5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 424,1] 3 424,1 /-3000.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 479. (1274. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 

új3.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Külügyi bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság egyharmada sem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
477.  Németh Zsolt képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 
34. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai 
          támogatása [7 248,1] 6 226,5 /-1021.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 424,1] 5 402,5 /-1021.6 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 474. (1271. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 

8.cs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1271. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
478.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/1271. számú módosító javas-
lathoz  - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím 1. jogcím-
csoport módosítását javasolja:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      1  Határon túli magyarok oktatási és kulturális programjai  
          támogatása [7 248,1] 6 226,5 /-1021.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[6 424,1] 5 402,5 /-1021.6 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 473. (1386. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 12.alc új 

8.cs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1386. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
479.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím kiegészítését javasolják a következő új 3. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      3 Határon túli magyar felsőoktatás támogatása  3 000,0 /+3000.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások  24,5 /+24.5 kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  8,5 /+8.5 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  90,0 /+90.0 kiad./ 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  2 877,0 /+2877.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 476. (1274. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 

1.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1274. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
480.  Dr. Gruber Attila és Németh Zsolt képviselők a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XVIII. fejezet 5. cím 34. alcím kiegészítését javasolják a következő új 4.jogcím-csoport  
felvételével:     
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XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    34  Határon túli magyarok programjainak támogatása 
      4 Pro Hungáris Kulturális Értékközvetítő Alapívány  14,6 /+14.6 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              1  Személyi juttatások  0,6 /+0.6. kiad./ 
              2  Munkaadókat terhelő járulékok  0,4 /+0.4 kiad./ 
              3  Dologi kiadások  1,8 /+1.8 kiad./ 
              4  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  11,8 /+11.8 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 475. (1273. sz. jav. - 1.mell. XVIII.fej. 5.cím 34.alc 

1.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1273. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM fejezet 

481.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Szent Imre Katolikus Iskola rekonstrukciója  5,0 /+5.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  5,0 /+5.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 495. (251. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 14.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Emberi jogi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Informatikai bizottság nem támogatja, 
- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
482.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1023. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 738. és 1362. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények fejlesztési programja 
        1 Péteri, Pittner Dénes Általános Iskola bővítése  329,0 /+329,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  329,0 /+329,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 493. (1455. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1455. 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.   
 
 
483.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1023. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 738. és 1362. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      4 Önkormányzati működtetésű közoktatási intézmények fejlesztési programja 
        1 Monor,  József Attila Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola 
           bővítése új oktatási szárny építésével  301,4 /+301.4 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  301,4 /+301.4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 492. (1454. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 5.alc 34.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1454. 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.   
 
 
484.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1053. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1360. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 5. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      5 Soproni Középiskolai Kollégium felújítása  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 494. (1549. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 7.alc 4.jcs 

2.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1549. 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.   
 
 
485.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/399. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1370. és 1745. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        5 Szentendrei Petzelt József Szakképző Középiskola 
            bővítése  740,0 /+740.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  740,0 /+740.0 kiad./    
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Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint 
(HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 491. (1391. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1391. 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.   
 
 
486.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/399. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1370. és 1745. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        5 Budakalász Kalász Suli Általános Iskola bővítése  396,0 /+396.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  396,0 /+396.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 496. (1392. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1392. 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.   
 
 
487.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/171. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 387. és 1372. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
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fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        5 Leányfalu Móricz Zsigmond Általános Iskola és Napköziotthonos  
           Óvoda rekonstrukciója és bővítése  470,0 /+470.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  470,0 /+470.0 kiad./    
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint 
(HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 490. (1394. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 4.alc 21.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1394. 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.   
 
 
488.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/567. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1373. és 1732. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 6. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      6 Egyéb oktatási beruházások 
        8 Budakalászi Szentistvántelepi Általános Iskola bővítése 324,0 /+324.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  324,0 /+324.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 497. (1390. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1390. 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.   
 
 
489.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/567. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1373. és 1732. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 1. alcím kiegészítését javasolja a következő új 8. jogcím-csoport  felvételé-
vel:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    1  Beruházás 
      8 Tahitótfalu Pollack Mihály Körzeti Általános és Zeneiskola 
          bővítése  170,0 /+170.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás  170,0 /+170.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 498. (1393. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 30.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1393. 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.   
 
 
490.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/171. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 387. és 1372. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 490,0] 20,0 /-470,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] - 70,0 /-470,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 490,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 700,0] 400,0 kiad.    
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Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint 
(HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 487. (1394. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 

6.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1394. 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.   
 
 
491.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/399. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1370. és 1745. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 4. alcím 21. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Közoktatási feladatok támogatása 
       21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 490,0] - 250,0 /-740,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              3  Dologi kiadások [ 90,0] 50,0 /-40.0 kiad./ 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 400,0] - 300,0 /-700,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
21  Oktatási infokommunikációs technológia [ 790,0] 490,0 tám. 
5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 700,0] 400,0 kiad. 
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint 
(HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A mód. javaslat számszaki pontosítást igényel.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 485. (1391. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 

6.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1391. 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 Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
492.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1023. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 738. és 1362. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
             működtetése [ 400,0] 98,6 /-301,4 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 303,0] 63,0 /-240,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 97,0] 35,6 /-61,4 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 483. (1454. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1454. 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.   
 
 
493.  Pogácsás Tibor képviselő - kapcsolódva a T/11700/1023. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 738. és 1362. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 5. alcím 34. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    5  Felsőoktatási feladatok támogatása 
       34  Felsőoktatási intézmények irányító testületeinek  
             működtetése [ 400,0] 71,0 /-329,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             1  Személyi juttatások [ 303,0] 53,0 /-250,0 kiad./ 
             2  Munkaadókat terhelő járulékok [ 97,0] 18,0 /-79,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 482. (1455. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1455. 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.   
 
 
494.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1053. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1360. pontja) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 
11. cím 7. alcím 4. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      4  Etnikai kisebbségi feladatok támogatása 
         2  Hálózati szolgáltató rendszer működtetése [ 148,0] 48,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 145,6] 45,6 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 484. (1549. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új5.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1549. 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.   
 
 
495.  Kékkői Zoltán József képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. fejezet 11. 
cím 7. alcím 14. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    7  Egyéb feladatok támogatása 
      14  OM belső informatika fejlesztése [ 50,0] 45,0 /-5.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
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              1  Intézményi beruházási kiadások [ 50,0] 45,0 /-5.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 481. (251. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új4.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/251. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
496.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/399. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1370. és 1745. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 4,0 /-396,0 kiad./  
 [ 400,0] 4,0 /-396,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 486. (1392. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 

6.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1392. 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.   
 
 
497.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/567. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1373. és 1732. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok  
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 76,0 /-324,0 kiad./ 
 [ 400,0] 76,0 /-324,0 tám./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 488. (1390. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 

6.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1390. 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.   
 
 
498.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/567. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1373. és 1732. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet XX. 
fejezet 11. cím 30. alcím módosítását javasolja:     
 
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM 
  11  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     30  Fejezeti tartalék [ 400,0] 230,0 /-170,0 kiad./ 
 [ 400,0] 230,0 /-170,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 489. (1393. sz. jav. - 1.mell. XX.fej. 11.cím 1.alc új 

8.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1393. 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.   
 
 

XXI.  EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM fejezet 

499.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 11. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      11 Háziorvosi Működtetési jog támogatása  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Müködési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 500. (76. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc 74.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
500.  Göndör István képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXI. fejezet 10. cím 2. 
alcím 74. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Egészségügyi ágazati célelőirányzatok 
      74  Alap- és sürgősségi betegellátás, mentés, katasztrófa-egészségügyi 
            ellátás feltételeinek javítása [1 345,0] 1 245,0 /-100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            1  Intézményi beruházási kiadások [1 061,0] 961,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 499. (76. sz. jav. - 1.mell. XXI.fej. 10.cím 2.alc új 11.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/76. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM fejezet 

501.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/631. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 513. és 1565. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 12. cím 2. alcím 31. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM 



- 316 - 

  12  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    2  Ágazati célelőirányzatok 
       [31  Államháztartás korszerűsítése] [ 500,0]  /-500,0 tám./ 
          [1  Működési költségvetés] 
             [5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások]  [ 500,0]  /-500,0 kiad./ 
 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
31  Államháztartás korszerűsítése [ 700,0] 500,0 tám. 
   5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások [ 700,0] 500,0 kiad.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 502. (1367. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 24.cím 2.alc 

új4.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1367. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
502.  Dr. Pap János képviselő - kapcsolódva a T/11700/631. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 513. és 1565. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXII. fejezet 24. cím 2. alcím kiegészítését javasolja a következő új 4. jogcím-csoport  fel-
vételével:     
 
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 501. (1367. sz. jav. - 1.mell. XXII. fej. 12.cím 2.alc 

31.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1367. 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 Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA fejezet 

503.  Warvasovszky Tihamér és Molnár Albert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 1. jogcím-csoport módosítását javasolják:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      1  Múzeumi rekonstrukció [2 200,0] 1 800,0 /-400.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [2 200,0] 1 800,0 /-400.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 505. (105. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új7.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/105. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
504.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 507. és 1579. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím 6. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      6  Visegrádi palota rekonstrukciója [ 50,0] 150,0 /+100.0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
              4  Kormányzati beruházás [ 50,0] 150,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 508. (1396. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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505.  Warvasovszky Tihamér és Molnár Albert képviselők a törvényjavaslat 1. számú 
melléklet XXIII. fejezet 10. cím 30. alcím kiegészítését javasolják a következő új 7. jogcím-
csoport  felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      7 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 503. (105. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

1.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/105. 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 Kulturális bizottság egyharmada sem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
506.  Szijjártó Péter 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 kiegészítését javasolja a következő új 9. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    30  Beruházás 
      9 Győri Nemzeti Színház támogatása  100,0 /+100,0 tám./ 
         2  Felhalmozási költségvetés 
            4  Kormányzati beruházás  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 511. (1548. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 50.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1548. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
507.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/673. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 931. és 1744. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 31. alcím kiegészítését javasolja a következő új 25. jogcím-csoport  
felvételével:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    31  Kulturális feladatok és szervezetek támogatása 
      25  Világörökségi értékeink bemutatása, fejlesztése  50,0 /+50,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  50,0 /+50,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 509. (1569. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 38.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1569. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
508.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/394. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 507. és 1579. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 583,7 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 783,7 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 504. (1396. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

6.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1396. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 
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- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
509.  Hadházy Sándor képviselő - kapcsolódva a T/11700/673. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 931. és 1744. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    38  Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete [ 683,7] 633,7 /-50.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés  200,0 bev. 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 883,7] 833,7 /-50.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 507. (1569. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 31.alc 

új25.cs. ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1569. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
510.  Dr. Pető Iván képviselő - kapcsolódva a T/11700/3. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 60., 121., 215. és 1724. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú mel-
léklet XXIII. fejezet 10. cím 38. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     38  [Közszolgálati műsorszámok támogatási kerete]  
        Befizetés a Műsorszolgáltatási Alap javára, közszolgálati műsorok 
         támogatására  683,7 tám.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 21. (1403. sz. jav. - 50.§ (3) ), pontjában foglal-
takkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1403. 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 nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
511.  Szijjártó Péter 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 50. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA 
  10  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     50  Fejezeti tartalék [ 229,0] 129,0 /-100,0 kiad./  
 [ 229,0] 129,0 /-100,0 tám./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 506. (1548. sz. jav. - 1.mell. XXIII. fej. 10.cím 30.alc 

új9.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1548. 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.   
 
 

XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM fejezet 

512.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/556. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1297. és 1802. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. 
jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        3 Győr-Marcalvárosi játszótér felújítás  220,0 /+220,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  220,0 /+220,0 kiad./    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 517. (1547. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1547. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
513.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/556. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1297. és 1802. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. 
jogcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        3 Győr-Szabadhelyi játszótér felújítás  100,0 /+100,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  100,0 /+100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 516. (1551. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1551. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
514.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/556. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1297. és 1802. pontjai) - a törvényjavaslat 1. számú melléklet 
XXIV. fejezet 9. cím 4. alcím 4. jogcím-csoport kiegészítését javasolja a következő új 3. 
jogcím  felvételével:     
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XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      4  Ifjúsági létesítmény-fejlesztések 
        3 Győr-Adyvárosi játszótér felújítás  220,0 /+220,0 tám./ 
          2  Felhalmozási költségvetés 
            3  Egyéb intézményi felhalmozási kiadások  220,0 /+220,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 515. (1543. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
515.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/556. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1297. és 1802. 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] 114,0 /-220,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 114,0 /-220,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 514. (1543. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 

új3.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1543. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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516.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/556. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1297. és 1802. 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] 234,0 /-100,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 234,0 /-100,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 513. (1551. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 

új3.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1551. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
517.  Szijjártó Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/556. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 1297. és 1802. 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] 114,0 /-220,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
             5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 114,0 /-220,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 512. (1547. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 4.jcs 

új3.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1547. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
518.  Csontos János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 4. 
alcím 5. jogcím-csoport módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    4  Gyermek-, és ifjúsági feladatok 
      5  Ifjúsági törvény [ 334,0] 234,0 /-100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások[ 334,0] 234,0 /-100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 519. (38. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 18.alc 

új10.jcs ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/38., 39., 40. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
519.  Csontos János képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 9. cím 
18. alcím kiegészítését javasolja a következő új 10. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    18  Alapítványok támogatása 
      10  Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány támogatása 100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 518. (38. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 4.alc 5.jcs ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/38., 39., 40. 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 Ifjúsági bizottság nem támogatja, 
- a Társadalmi szervezetek bizottság támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
520.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 
9. cím kiegészítését javasolja a következő új 24. alcím  felvételével:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    24  Lakásmaffia-ellenes program támogatása  100,0 /+100.0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
              5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  100,0 /+100.0 kiad./    
 
Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint 
(HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 521. (737. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím 25.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/737. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
521.  Dr. Kosztolányi Dénes képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXIV. fejezet 
9. cím 25. alcím módosítását javasolja:     
 
XXIV. IFJÚSÁGI, CSALÁDÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI 
MINISZTÉRIUM 
  9  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
     25  Fejezeti tartalék [ 79,4] - 20,6 /-100,0 kiad./ 
 [ 79,4] - 20,6 /-100,0 tám./  
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
25  Fejezeti tartalék [ 190,0] 79,4 kiad. 
 [ 190,0] 79,4 tám.    
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Megjegyzés: Az előirányzat forrásaként megjelölt előirányzatot az OGY. 2004. november 30-
ai határozatával módosította, így forráshiány miatt a módosító indítvány főösszegeket érint 
(HSZ. 121. § (7) bekezdés). 
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 520. (737. sz. jav. - 1.mell. XXIV.fej. 9.cím új24.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/737. 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.   
 
 

XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM fejezet 

522.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. 
alcím kiegészítését javasolja a következő új 3. jogcím-csoport  felvételével:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
      3  Informatikai és hírközlési társadalmi szervezetek támogatása 
        1  Távközlési érdekegyeztető fórum  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
        2  Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület 
          támogatása  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
        3  Informatikai és Hírközlési Szakértői Bizottság  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb műküdési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
        4  Hírközlési Érdekegyeztető Tanács  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
        5  INFORUM  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
        6  Magyar Nemzeti Host  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
        7  Informatikai Vállalkozások Szövetsége  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
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        8  Magyar Tartalomipari Szövetség  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
        9  Neumann János Számítógéptudományi Társaság  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./ 
        10  Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete  8,0 /+8,0 tám./ 
          1  Működési költségvetés 
            5  Egyéb működési célú támogatások, kiadások  8,0 /+8,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 523. (145. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc 6.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
523.  Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 1. számú melléklet XXV. fejezet 5. cím 6. 
alcím 6. jogcím-csoport elhagyását javasolja:     
 
XXV. INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM 
  5  Fejezeti kezelésű előirányzatok 
    6  Informatikai, távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 
       [6  Informatikai, hírközlési szervezetek támogatása] [ 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 522. (145. sz. jav. - 1.mell. XXV. fej. 5.cím 6.alc új3.jcs 

), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/145. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
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3. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
NORMATÍV HOZZÁJÁRULÁSAI 

524.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont a) pont fajlagos 
összeg módosítását javasolják:     
 
/19. Óvodai nevelés/ 
 
/a) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: 198 000 189 450 forint/gyermek” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő előirányzat.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. 

jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. 
(1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
525.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 19. pont fajlagos hozzájá-
rulások együttes összege módosítását javasolják:     
 
Megjegyzés: A módosításra javasolt szövegrészt az OGY. 2004. november 30-ai határozatával 
elhagyta. (okafogyottá vált).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 526. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. 
(1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
526.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. 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: 202 400 193 650 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő előirányzat.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 527. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. 
(1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
527.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
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268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont a) pont fajlagos 
összeg együtt módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/a) Iskolai oktatás az 1-4. évfolyamokon/ 
 
„AZ aa) ÉS ab) PONT SZERINTI FAJLAGOS HOZZÁJÁRULÁSOK 
EGYÜTTES ÖSSZEGE: [202400] 212 050 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. sz. jav. 

- 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
528.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont ba) al-
pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/b) Iskolai oktatás az 5-8. évfolyamokon/ 
 
/ba) ALAP-HOZZÁJÁRULÁS/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEGE: 212 300 203 100 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő előirányzat.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 529. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. 
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(1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
529.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont b) pont fajlagos 
összeg együtt módosítását javasolják:     
 
Megjegyzés: A módosításra javasolt szövegrészt az OGY. 2004. november 30-ai határozatával 
elhagyta. (okafogyottá vált).    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 530. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. sz. jav. 

- 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
530.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont c) pont fajlagos 
összeg módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
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/c) Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [259000] 260 400 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
531.  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 tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) pont módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [205 000] 230 000 forint/tanuló 
 
„A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott szakközépiskolá-
ban, szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és 
a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) ren-
delkezéseinek megfelelően, a szakképzési évfolyamokon szervezett szakmai elméleti képzés-
ben részt vevő tanulók után az első és a második szakképesítés megszerzésére történő felké-
szítéshez[, továbbá a – a Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja figyelembevéte-
lével - második szakképzésben utoljára a 2004/2005. tanévben indított képzésekben 
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résztvevők 2004/2005. tanévi létszámának 8/12-ed része és a 2005/2006. tanévi létszámá-
nak 4/12-ed része alapján. Azok után a tanulók után, akik 2005/2006. tanévben kezdik 
meg a második szakképzésüket (a költségvetési év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhető a 
normatív hozzájárulás].”„ 
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1581. 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.   
 
 
532.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont d) pont fajlagos 
összeg módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/d) Iskolai szakképzés (szakmai elméleti képzés)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [205 000] 206 850 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 535. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
533.  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., 
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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 tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 20. pont e) pont módosítását javasolják:     
 
/20. Iskolai oktatás/ 
 
/e) Iskolai szakképzés (szakmai gyakorlati képzés)/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [112 000] 124 000 forint/tanuló 
 
A hozzájárulást a helyi önkormányzat veheti igénybe az általa fenntartott szakközépiskolában, 
szakiskolában (speciális szakiskolában, készségfejlesztő szakiskolában) a Közokt. tv. és a 
szakképzési törvény rendelkezéseinek megfelelően szervezett szakképzésben, szakmai gya-
korlati képzésben részt vevő tanulók után az első és a második szakképesítés megszerzésére 
történő felkészítéshez[, továbbá a – a Közokt. tv. 121. §-a (1) bekezdésének 21. pontja fi-
gyelembevételével - második szakképzésben utoljára a 2004/2005. tanévben indított kép-
zésekben résztvevők 2004/2005. tanévi létszámának 8/12-ed része és a 2005/2006. tanévi 
létszámának 4/12-ed része alapján] a következők szerint:” 
 
„ed) a hozzájárulás [20] 30%-át igényelheti a helyi önkormányzat a tanulószerződés alapján 
nem a helyi önkormányzat által fenntartott létesítményben szervezett szakmai gyakorlati kép-
zésben részt vevő azon tanulók után, akikkel a szakképzési törvény 27. §-a alapján tanuló-
szerződést kötöttek a gyakorlati képzés szakmai ellenőrzésére és az iskolai tanműhelyben 
szervezett kiegészítő képzésekre.” 
 
„Az ea)-ec) hozzájárulás feltétele, hogy a gyakorlati oktatást a szakképzés megkezdésének és 
folytatásának feltételeiről szóló 45/1999. (XII. 13.) OM rendelet 13. §-a szerint, a gyakorlati 
képzés tantervében meghatározott feltételekkel rendelkező iskolai tanműhelyben, tangazda-
ságban, tanboltban, tankórteremben, tankertben, tanudvarban, tankonyhában, laboratórium-
ban, tanirodában, demonstrációs teremben, gyakorló és szaktanteremben szervezzék meg.  
Az e pont alatti hozzájárulások egy tanuló után csak egy jogcímen vehetők igénybe a Kiegé-
szítő szabályok 1. i) pontjában a létszám-számításra vonatkozó előírások szerint. 
[Azok után a tanulók után, akik 2005/2006. tanévben kezdik meg – a Közokt. tv. 121. §-a 
(1) bekezdésének 21. pontjában foglaltak alapján - a második szakképzésüket, (a költ-
ségvetési év utolsó 4 hónapjára) nem igényelhető a normatív hozzájárulás.]”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1582. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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



- 336 - 

- az Oktatási bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
534.  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 tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 21. pont d) pont módosítását javasolják:     
 
/21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátás/ 
 
/d) Fejlesztő felkészítés/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [320000] 365 000 forint/gyermek 
 
„A hozzájárulást a helyi önkormányzat az illetékes szakértői és rehabilitációs bizottság szak-
véleménye alapján otthoni ellátásban[,] vagy közoktatási, illetve nem közoktatási – bölcsőde, 
fogyatékosok ápoló-gondozó otthona, fogyatékosok rehabilitációs intézménye, fogyatékosok 
nappali intézménye - intézményben szervezett fejlesztő felkészítésben (képzési kötelezettség) 
részt vevő gyermekek után veheti igénybe, ha a feladat ellátásáról a Közokt. tv.-ben, valamint 
a 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet 9. §-ában foglalt követelményeknek megfelelően gondos-
kodik. E hozzájárulás mellett a közoktatási célú hozzájárulások közül más nem igényelhető.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1587. 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.   
 
 
535.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
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268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 3. számú melléklet 22. pont a) pont fajlagos 
összeg módosítását javasolják:     
 
/22. Alapfokú művészetoktatás/ 
 
/a) Zeneművészeti ág/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: 105 000 110 250 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő előirányzat.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 536. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
536.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. 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: 43 600 71 400 forint/tanuló”    
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő előirányzat.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 545. (1413. sz. jav. - 5.mell. 10.pont előir. ), pontjaiban foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
537.  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 tör-
vényjavaslat 3. számú melléklet 23. pont a) pont fajlagos összeg módosítását javasolják:     
 
/23. Kollégiumok közoktatási feladatai/ 
 
/a) Kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás/ 
 
„FAJLAGOS ÖSSZEG: [200000] 260 000 forint/tanuló”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1594. 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.   
 
 
538.  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., 
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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 tör-
vényjavaslat 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] 565 000 forint/gyermek, tanuló”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1592. 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.   
 
 
539.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők - kapcsolódva a T/11700/1100. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 2179. pontja) - a törvény-
javaslat 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 óvodá-
ban óvodai nevelésben részt vevő gyermek, valamint az általános iskolában nappali rendszerű 
oktatásban részt vevő tanuló után, ha a tanuló a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 39/D. §-ában 
meghatározott követelmények és az oktatási miniszter által kiadott program szerint képesség-
kibontakoztató felkészítésben vesz részt. [Az igényjogosultság számítása a Kiegészítő sza-
bályok 1. n) pontja szerint történik.]” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1490. 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.   
 
 
540.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet 24. pont e) pont elhagyá-
sát javasolja:     
 
/24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhoz/ 
 
„[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 
intézményekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához. Az igényjogo-
sultság 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 to-
vábbiakban: Áht.) 101. §-ának (7) bekezdése szerint, két részletben történik: a hozzájá-
rulás 80%-ának megfelelő összeg átutalása május 25-éig, 20%-ának megfelelő összeg át-
utalása szeptember 25-éig. Az elszámolás a 2005. évben az érettségi-, szakmai vizsgát, a 
javító-, középszintű pótló érettségi, szakmai vizsgát megkezdő tanulók tényleges létszá-
ma alapján történik a Kiegészítő szabályok 1. q) pontjában foglaltak figyelembevételé-
vel.]”    
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (1746. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 302. (1746. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 303. (1746. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új26.alc ), 542. (1746. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. q) ), 550. 
(1746. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1746., 1749. 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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541.  Gusztos Péter és Tatai-Tóth András képviselők a törvényjavaslat 3. számú melléklet 
Kiegészítő szabályok 1. pont a) pont módosítását javasolják:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabá-
lyok:/ 
 
„a)  A normatív hozzájárulások tartalmazzák a Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében elő-
írt, - és az e törvény 59. §-a (1) bekezdésében meghatározott számítási alap figyelembevételé-
vel 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 vásárlásához kapcsolódó - támogatást is.”   
 
Megjegyzés: A mód. indítvány megegyezik az OGY. 2004. november 30-ai elfogadott határo-
zatával (okafogyottá vált).    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1177. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
542.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 3. számú melléklet Kiegészítő szabályok 1. 
pont q) pont elhagyását javasolja:     
 
/1. Közoktatási célú normatív hozzájárulásokkal összefüggő kiegészítő és értelmező szabá-
lyok:/ 
 
„[q) A 24. e) pont szerinti, a 2005. szeptemberi-októberi javító, középszintű pótló érett-
ségi, szakmai vizsgára jelentkező tanulók létszáma utáni hozzájárulást az OKÉV felké-
rése alapján a – területi szintű, összevont – vizsgáztatást megszervező önkormányzat ré-
szére 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 10. (1746. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 302. (1746. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 303. (1746. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új26.alc ), 540. (1746. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 550. 
(1746. sz. jav. - 5.mell. új 26. pont ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1746., 1749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

5. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL 
FELHASZNÁLHATÓ KÖZPONTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK 

543.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirányzat mó-
dosítását javasolják:     
 
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Előirányzat: [25 300,0] 24 400,0 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 304. (1411. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
309. (1411. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1411. 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.   
 
 
544.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirányzat mó-
dosítását javasolják:     
 
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Előirányzat: [25 300,0] 21 587,2 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 305. (1412. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
311. (1412. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 6.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1412. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
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Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
545.  Dr. Gémesi György, Sisák Imre János és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirányzat mó-
dosítását javasolják:     
 
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Előirányzat: [25 300,0] 19 351,6 millió forint”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 299. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 19.alc ), 
300. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 20.alc ), 301. (1413. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím 22.alc ), 306. (1413. sz. jav. - 1.mell. 

IX. fej. 2.cím 10.alc ), 524. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. a) fajl. ), 525. (1413. sz. jav. - 3.mell. 19. fajl. Együtt ), 526. (1413. sz. jav. - 

3.mell. 20. a) aa) fajl. ), 527. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. a) fajl.együtt ), 528. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. b) ba) fajl. ), 529. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 20. b) fajl. Együtt ), 530. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. c) fajl. ), 532. (1413. sz. jav. - 3.mell. 20. d) fajl. ), 535. (1413. 

sz. jav. - 3.mell. 22. a) fajl. ), 536. (1413. sz. jav. - 3.mell. 22. b) fajl. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1413. 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.   
 
 
546.  Sisák Imre János, dr. Gémesi György és dr. Csáky András képviselők - kapcsolód-
va a T/11700/1217. számon benyújtott módosító javaslatukhoz (T/11700/1351. sz. ajánlás 
268., 290. és 588. pontjai) - a törvényjavaslat 5. számú melléklet 10. pont előirányzat mó-
dosítását javasolják:     
 
/10. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása/ 
 
„Előirányzat : [25 300,0] 23 359,6 millió forint”„    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 307. (1414. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 2.cím 10.alc ), 
312. (1414. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 7.cím ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1414. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- az Önkormányzati bizottság nem támogatja, 
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- a Területfejlesztési bizottság nem támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
547.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet 20. pont igény 
módosítását javasolja:     
 
/A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok/ 
/20. Többcélú kistérségi társulások normatív működési támogatása/ 
 
„Támogatást igényelhetnek a 2004. [szeptember] november 30-áig megalakult, legalább a 
közoktatási[,] vagy szociális, egészségügyi és területfejlesztési feladatokat vállaló többcélú 
kistérségi társulások. A támogatás feltétele, hogy a többcélú kistérségi társulás, illetve az an-
nak keretein belül működő intézményfenntartó társulások és intézmények valamennyi vállalt 
és támogatásban részesülő feladat esetében teljesítsék az adott ágazatra vonatkozó – külön 
kormányrendeletben meghatározott – követelményeket. 
A támogatás felhasználható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, 
szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési, valamint mozgókönyvtári feladatok működési ki-
adásainak normatív alapú támogatásához. A többcélú kistérségi társulás:  
- a közoktatási feladatok esetében a többcélú kistérségi társulás keretein belül működő intéz-
ményfenntartó társulások, valamint intézmények által ellátott többletfeladatok alapján, továb-
bá 
- a szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési és mozgókönyvtári feladatok társulásban történő 
ellátásának többletfeladatai 
alapján jogosult támogatásra. 
A támogatás mértékének, igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásá-
nak részletes feltételeit a Kormány 2005. január 31-éig rendeletben szabályozza.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1348. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
548.  Gusztos Péter képviselő a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont módosítását 
javasolja:     
 
„22. Az ECDL számítógép-[kezelői]használói vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 
 
Előirányzat:  500,0 millió forint 
 
a) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az ECDL számítógép-[kezelői]használói 
vizsga díjának a középfokú iskolák 2005. május-júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanu-
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lók, illetve szakiskolák esetében a 2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történő 
visszatérítéséhez a sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján. 
 
b) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az államilag elismert egy középfokú „C” 
típusú[, vagy egy felsőfokú „C” típusú] nyelvvizsga vizsgadíjának a középfokú iskolák 
2005. május - júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanulók, illetve a szakiskolák esetében a 
2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történő visszatérítéséhez a sikeres államilag 
elismert középfokú, vagy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása 
alapján. 
 
A visszatérítésre jogosult az a sajátos nevelési igényű érettségiző, vagy a szakiskola utolsó 
évét végző tanuló is, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-ának (9) be-
kezdése alapján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli, vagy a szóbeli készsé-
gek értékelése és minősítése alól, és az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű egynyelvű, 
vagy kétnyelvű, legalább középfokú „A”, vagy „B” típusú sikeres nyelvvizsgát tett. 
 
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes [szabályairól] feltét-
eleiről az oktatási miniszter [– a pénzügyminiszter véleményének kikérésével –] - a pénz-
ügyminiszterrel egyeztetett - pályázati felhívást 
tesz közzé.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1193. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
549.  Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Rózsa Endre, Molnár 
József, Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra és dr. Géczi József 
Alajos képviselők - kapcsolódva a T/11700/1193. számon benyújtott módosító javaslatukhoz  
- a törvényjavaslat 5. számú melléklet 22. pont módosítását javasolják:     
 
„22. Az ECDL számítógép-[kezelői]használói vizsga és a nyelvvizsga díjának visszatérítése 
 
Előirányzat:  500,0 millió forint 
 
a) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az ECDL számítógép-[kezelői]használói 
vizsga díjának a középfokú iskolák 2005. május-júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanu-
lók, illetve szakiskolák esetében a 2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történő 
visszatérítéséhez a sikeres ECDL vizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása alapján. 
 
b) Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az államilag elismert egy középfokú „C” 
típusú, vagy egy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsga vizsgadíjának a középfokú iskolák 2005. 
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május - júniusban rendes érettségi vizsgát tevő tanulók, illetve a szakiskolák esetében a 
2004/2005. tanévben utolsó éves tanulók részére történő visszatérítéséhez a sikeres államilag 
elismert középfokú, vagy felsőfokú „C” típusú nyelvvizsgát igazoló bizonyítvány bemutatása 
alapján. 
 
A visszatérítésre jogosult az a sajátos nevelési igényű érettségiző, vagy a szakiskola utolsó 
évét végző tanuló is, aki a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 30. §-ának (9) be-
kezdése alapján mentesül az idegen nyelv tantárgyból vagy az írásbeli, vagy a szóbeli készsé-
gek értékelése és minősítése alól, és az államilag elismert, vagy azzal egyenértékű egynyelvű, 
vagy kétnyelvű, legalább középfokú „A”, vagy „B” típusú sikeres nyelvvizsgát tett. 
 
A támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól az oktatási 
miniszter – a pénzügyminiszter véleményének kikérésével – 2005. február 28-áig rendeletet 
ad ki.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1462. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
550.  Az Oktatási bizottság a törvényjavaslat 5. számú melléklet kiegészítését javasolja a 
következő új 26. pont  felvételével:     
 
„26. A középszintű és (a 13. évfolyamon) a hagyományos rendszer szerint megszervezett 
érettségi vizsgák, valamint a szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása 
 
Előirányzat: 1332,0 millió forint 
 
Támogatás illeti meg a helyi önkormányzatokat az általuk fenntartott közoktatási intézmé-
nyekben a 2005. évi érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításához. A hozzájárulás kizárólag 
Közokt. tv. 114. § -ban meghatározott ingyenes vizsgák után vehető igénybe. 
A támogatás mértékének igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályai-
ról az oktatási miniszter 2005. március 15-éig rendeletet ad ki.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 10. (1746. sz. jav. - 30.§ (1) a) ), 302. (1746. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 1.cím 24.alc ), 303. (1746. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 1.cím új26.alc ), 540. (1746. sz. jav. - 3.mell. 24. e) ), 542. 
(1746. sz. jav. - 3.mell. kieg. 1. q) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1746., 1749. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
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 A módosító javaslatot: 
- a Költségvetési bizottság nem támogatja. 

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 

6. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
MŰKÖDŐKÉPESSÉGÉNEK MEGŐRZÉSÉT SZOLGÁLÓ 

KIEGÉSZÍTŐ  TÁMOGATÁSOK 

551.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 1. pont módosítá-
sát javasolja:     
 
„1. Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatása 
 
Előirányzat: [11700] 12 000 millió forint 
 
A működési forráshiányból és az önkormányzati kötelező feladatok alacsony szintű ellátási 
képességéből eredően az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok 
támogatást igényelhetnek az alábbi feltételek szerint. 
 
E támogatást csak azok az önkormányzatok igényelhetik, amelyek a normatívan képződő for-
rásokon túl a saját források maximális feltárására és a kiadások lehetséges csökkentésére tett 
intézkedések mellett sem képesek a kötelező önkormányzati feladatok ellátására, valamint az 
1990. december 31-e előtti hitel-, kötvénykötelezettség és azok tárgyévben esedékes kamatai 
teljesítésére. 
Az önkormányzattól elvárható bevételek és az elismerhető kiadások számításához e törvény 
alapján a Pénzügyminisztérium részletes módszertani útmutatót (a továbbiakban: útmutató) 
készít, és arról - a Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságain (a továbbiakban: Igazgató-
ság) keresztül - a [települési] helyi önkormányzatokat tárgyév február 10-éig tájékoztatja. 
 
1.1. Nem igényelhetnek támogatást ezen a címen azok a [települési] helyi önkormányzatok, 
amelyek(nek): 
1.1.1. lakosságszáma 500 fő vagy ez alatti és körjegyzőséghez nem tartoznak, kivéve, ha ez 
alól a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkeznek; 
a közigazgatási hivatal a felmentést megadhatja: 
- ha a települési önkormányzat földrajzi helyzete nem teszi lehetővé, hogy az igazgatási fel-
adatai ellátására körjegyzőséget alakítson, illetve ahhoz csatlakozzon; 
- ha a települési önkormányzat az igazgatási feladatai ellátására már működő körjegyzőséghez 
kívánt csatlakozni, de a körjegyzőséghez tartozó önkormányzatok ezt nem tették számára le-
hetővé. 
1.1.2. polgármesteri hivatalon túl intézményt nem tartanak fenn, kivéve, ha a külön jogszabály 
szerint létrehozott társulásban vesznek részt, 
1.1.3. azon 500 fő feletti lakosságszámú  [települési] helyi önkormányzatok, amelyek az 1.2. 
pontban meghatározott kapacitás-kihasználtsági feltételeknek nem felelnek meg, illetve azok 
teljesítését nem vállalják, kivéve, ha a közigazgatási hivatal felmentésével rendelkeznek; 
a közigazgatási hivatal felmentést megadhatja: 
- ha a  [települési] helyi önkormányzat földrajzi helyzete vagy a közlekedési viszonyok nem 
teszik lehetővé, hogy társuljon és ezáltal teljesítse a 1.2. pontban meghatározott feltételeket, 
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- ha a [települési] helyi önkormányzat az adott feladat ellátására már működő társuláshoz kí-
vánt csatlakozni, de a társulásban résztvevő önkormányzatok ezt nem tették számára lehetővé. 
1.1.4. 3 hónapra vagy ennél hosszabb időre lekötött tartós bankbetéttel rendelkeznek, intéz-
ményeiket is ideértve, kivéve, ha a bankbetét összege nem haladja meg az 1.1.6. pont szerinti 
felhalmozási célú bevételeknél átmenetileg fel nem használt forrásokat, 
1.1.5. helyi adó bevezetéséről - ide nem értve a megyei önkormányzatokat - nem döntöttek, 
illetve ilyen bevételt nem terveznek, 
1.1.6. a tárgyévi összes felhalmozási célú bevételeiken túl tervezik a felhalmozási célú kiadá-
saikat, ideértve az 1991. január 1. után felvett fejlesztési célú hitel törlesztését és annak kama-
tait. Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási célra kapott támogatás vagy átvett pénzesz-
köz, a társadalmi és gazdasági szempontból elmaradott települések támogatása, valamint a la-
káshoz jutás feladatai jogcímeken a települési önkormányzatot megillető normatív hozzájáru-
lás 100%-a, a közoktatási szakmai és informatikai fejlesztési feladatokra kapott normatív, kö-
tött felhasználású támogatás 70%-a, továbbá a magánszemélyek kommunális adójának 100%-
a, a magánszemélyek által befizetett építményadó és telekadó 20%-a, az önkormányzatok fel-
halmozási és tőke jellegű bevételei, a pénzmaradvány felhalmozási célú része, a felhalmozási 
kiadások áfa-tartalmának visszatérített összege, a megyei önkormányzatok egységes és lakos-
ságszám arányos személyi jövedelemadó részesedésének 22%-a, valamint a felhalmozási célra 
felvett hitel vehető figyelembe, 
1.1.7. kötelező könyvvizsgálat esetén a tárgyévet megelőző évi zárszámadását a könyvvizsgá-
ló elutasító záradékkal látta el, 
1.1.8. működési forráshiányának az igénybejelentésben szerepeltetett összege nulla, vagy en-
nél kisebb érték. 
 
1.2 Kapacitás-kihasználtsági feltételek: 
a  [települési] helyi önkormányzat által fenntartott óvoda és alapfokú oktatási intézmények 
intézményenként, ezen belül az általános iskolákban évfolyam-csoportonként számított ki-
használtsága érje el  
a) a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Közokt. tv.) 3. számú 
melléklete 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 és a megyei önkormányzatok esetében a 70%-át, 
továbbá 
b) a 2005/2006. nevelési évben először indított óvodai csoportokban, illetve a 2005/2006. tan-
évben az alapfokú oktatási intézmények 1. és 5. évfolyamain, a hat évfolyamos gimnáziumi 
oktatás esetén a 7. évfolyamon évfolyamonként a 65%-át. 
A számításnál a nemzeti és etnikai kisebbségek számára szervezett csoport, illetve osztály lét-
számát figyelmen kívül kell hagyni. A sajátos nevelési igényű nevelésben, oktatásban részt 
vevő gyermeket/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 figye-
lembe venni. Ha az intézményen belül összevont csoport, illetve osztály működik, a 
2005/2006. nevelési-, illetve tanévben az összevont csoport(ok), illetve oszály(ok) átlaglét-
számának el kell érnie a Közokt. tv. 3. számú melléklete I. Létszámhatárok cím alatti csoport, 
illetve osztály átlaglétszámnak, az első nevelési-, illetve tanévre a 75 %-a, és a második 
és/vagy harmadik nevelési, illetve tanévre az 50 %-a összesített létszámának az egy csoportra, 
illetve osztályra számított átlagát. 
1.2.1 Támogatásra jogosult a [települési] helyi önkormányzat abban az esetben is, ha a 
2004/2005. nevelési-, illetve tanévben nem felel meg az 1.2. a) szerinti feltételnek, de vállalja, 
hogy ezt és a 1.2. b) pont szerinti feltételt a 2005/2006. nevelési-, illetve tanévben teljesíti. 
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1.2.2 A támogatás időarányos, 8 havi részére jogosult az a [települési] helyi önkormányzat, 
amely megfelel az 1.2. a) pontban előírtaknak, de nem vállalja az 1.2. b) pont szerinti feltételt.  
 
1.3 Amennyiben a település lakosságszáma 500 fő, vagy ez alatti és nem felel meg az 1.2., 
1.2.1. és 1.2.2. pontok szerinti feltételeknek, kivéve, ha a közigazgatási hivatal 1.1.3. pont 
szerinti felmentésével rendelkeznek, akkor a feltételt nem teljesítő óvoda és alapfokú oktatási 
intézmény(ek) ellátottjaihoz kapcsolódó forráshiány – útmutató szerint számított – összegével 
csökkentett támogatásra jogosult.  
 
1.4. A forráshiány összegének megállapításánál a kötelező önkormányzati feladatok - az Or-
szágos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott feladatok (a továbbiakban: OEP finan-
szírozási kör) nélküli – tárgyévet megelőző év tényleges működési kiadásait a tárgyévre vo-
natkozó költségvetési törvényből fakadó kötelezettséggel, továbbá az államháztartás alrend-
szereitől átvett kötelező feladatok előirányzatának összegével növelten lehet figyelembe ven-
ni. Az OEP finanszírozási kör tárgyévet megelőző év kiadása alatt a következő forrásokból 
teljesített kiadások értendők: egészségügyi működési célra OEP-től és egyéb szervektől átvett 
pénzeszköz, a gyógyító-megelőző feladatellátás saját működési bevétele, az ilyen célú előző 
évi maradvány-felhasználás.  
1.4.1. A működési kiadás számításánál, - az útmutatónak megfelelően - a tárgyévre vonatkozó 
költségvetési törvény alapján kialakításra került mértéket lehet figyelembe venni, ezen belül a 
személyi juttatásoknál 2005. évre a foglalkoztatottakat érintő kereset-emelésből a közalkal-
mazottak 2004. évi bruttó keresetének 6 %-os növekedése ismerhető el. 
1.4.2. A személyi juttatások számításánál a főállású polgármester, alpolgármester illetményét 
és a társadalmi megbízatású polgármester, alpolgármester tiszteletdíját 
- azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelőző év január 1-jén a lakosságszám 
350 fő vagy ez alatti, a tárgyév január 1-jén hatályos köztisztviselői illetményalap két- és fél-
szeresével megegyezően, 
- azon települési önkormányzatnál, ahol a tárgyévet megelőző év január 1-jén a lakosságszám 
351-750 fő közötti, a tárgyév január 1-jén hatályos köztisztviselői illetményalap három- és 
félszeresével megegyezően 
lehet figyelembe venni. E szabályok nem vonatkoznak azon településekre, amelyek 2005. ja-
nuár 1-jén körjegyzőségi székhelyként működnek, és a körjegyzőséghez három vagy több 
község tartozik.  
1.4.3. A forráshiány számításánál a [települési] helyi önkormányzat elvárható bevételeit - az 
OEP finanszírozási kör nélkül - az e törvényben meghatározott központi költségvetési kapcso-
latokból származó működési célú forrásai és az intézményi működési bevételek, valamint az 
önkormányzatok sajátos működési bevételei, a működési célú átvett pénzeszközök, a műkö-
dési célú kölcsönökből és értékpapírokból származó bevételek, továbbá a kötelezettség nélküli 
működési célú pénzmaradvány és a felhalmozási bevételből működésre fordított összeg képe-
zi. Amennyiben az intézményi működési és önkormányzati sajátos működési bevételeknek - a 
megyei önkormányzatoknál az illetékbevétel kivételével - az útmutató szerint korrigált össze-
ge az előző évi teljesítéshez képest nem növekszik legalább a tárgyévre prognosztizált infláció 
mértékével, a különbözet csökkenti, valamint ha az önkormányzatok - előzőek szerint figye-
lembe vett - sajátos működési bevételein belül a tervezett iparűzési adó nem éri el a számított 
iparűzési adóerő-képességet, e különbözet csökkenti a számított forráshiányt. 
1.4.3.1. A megyei önkormányzatoknál az illetékbevétel elvárt növekménye minimálisan: 
- az előző év teljesítésének 1 %-ának, valamint 
- a 2004. június 30-án nyilvántartott, végrehajtható - a megyei jogú városok nélküli -  illeték-
hátralék-állomány 90 %-a 25 %-ának 
együttes összege. 
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1.4.4. A forráshiány számítása során a működési célú pénzeszközátadások és átvételek egyen-
lege az útmutató szerint számított növekménnyel együtt kerül figyelembevételre. 
1.4.5. A tárgyévet megelőző évben e kiegészítő támogatásban nem részesült önkormányzat-
oknál csökkenti a számított forráshiányt az az összeg, amellyel a tárgyévet megelőző évben a 
[települési] helyi önkormányzat felhalmozási kiadásai meghaladták a felhalmozási bevételeit. 
1.4.6. A pénzmaradvány igazolt kötelezettségeken felüli összege csökkenti a számított forrás-
hiányt. Az előző évi pénzmaradványok megállapítását és felhasználását   képviselő-testületi 
jóváhagyással alátámasztva   tételesen be kell mutatni.  
1.4.7. A kiegészítő támogatás összegét csökkenti – az e törvény 3. számú mellékletének 25. a) 
és b) jogcímei, valamint a 25. aa) jogcímhez kapcsolódó mutatószám alapján járó 19. a), b) és 
20. a), b) jogcím szerinti hozzájárulások kivételével számított – a tárgyévi normatív hozzájá-
rulás, és az átengedett személyi jövedelemadó, valamint az iparűzési adóerőképesség együttes 
összegének 2%-a. 
1.4.8. Az előző években felvett működési hitel tárgyévi visszafizetési kötelezettsége a számí-
tott forráshiánynak nem része. 
1.4.9. Amennyiben a [települési] helyi önkormányzat egy lakosra jutó tárgyévet megelőző évi 
teljesített működési kiadásainak összege a 2003. évi teljesített működési kiadásoknak a 7%-
kal növelt országos, településkategóriánkénti egy lakosra jutó - az útmutatóban meghatározott 
helyi kötelező feladatok megjelenítését eredményező korrekciókkal és a legalacsonyabb és 
legmagasabb működési kiadást teljesítő önkormányzatok 3%-a figyelmen kívül hagyásával - 
számított átlagának 110%-át meghaladja, illetve nem éri el annak 90%-át, akkor a forráshiány 
összege csökken, illetve nő. A számítást az OEP finanszírozási kör nélkül kell elvégezni. Egy 
adott önkormányzat szempontjából a településkategória átlaga az önkormányzat lakosságszá-
ma alapján, az útmutatóban meghatározott kategória intervallumának közepétől való elhe-
lyezkedése figyelembevételével kerül meghatározásra. A számításnál a megyei önkormányzat 
feladatkörébe tartozó feladat ellátását végző intézményeket fenntartó városi önkormányzatok 
külön kategóriát alkotnak. 
1.4.10.  Az 1.4.9. pontban foglalt átlagtól való eltérés számításakor – legfeljebb az országos 
településkategória 100%-os mértékének megfelelő szintig – az önkormányzat 2004. évi kiadá-
sát csökkenti: 
1.4.10.1.  a fenntartott nevelési, alapfokú oktatási, közművelődési, szociális intézményekre, 
valamint a körjegyzőség fenntartására fordított normatív hozzájáruláson, normatív kötött tá-
mogatáson, átvett pénzeszközökön, valamint a tevékenységhez kapcsolódó működési bevéte-
leken felüli kiadás 50%-a a 2004. év január 1-jén a 3500 fő vagy ez alatti lakosságszámú tele-
pülési önkormányzatnál, 
1.4.10.2. a közmunka és közhasznú foglalkoztatás erre a célra átvett pénzeszközt és működési 
bevételt meghaladó személyi kiadása és annak munkaadókat terhelő járuléka, 
1.4.10.3. a határátkelőhelyek, kompok, révek fenntartásához kapcsolódó működési célú állami 
támogatáson és a tevékenységhez kapcsolódó működési bevételeken felüli kiadása, 
1.4.11. Az előző pontokban foglalt korrekciókkal számított támogatás nem lehet több az ön-
kormányzat költségvetési rendeletében elfogadott működési célú hitel összegénél. 
 
1.5. A [települési] helyi önkormányzatok igényüket a Pénzügyminisztériumhoz az Igazgató-
ságokon keresztül nyújthatják be 2 példányban. Az Igazgatóságokhoz való beérkezés időpont-
ja tárgyév április 20-a és tárgyév szeptember 30-a. 
Az igénylést a következő dokumentumokkal együtt kell megküldeni (a tárgyév első félévére 
vonatkozó dokumentumok csak a második határidőre szükségesek): 
- a tárgyévet megelőző év költségvetésének végrehajtásáról, a tárgyévet megelőző évben az 
önkormányzat pénzmaradványának megállapításáról és felhasználásáról, a tárgyévi költségve-
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tésről, és a tárgyévi első félévi beszámolóról szóló képviselő-testületi előterjesztés, rendelet, 
illetőleg határozat, könyvvizsgálói jelentés,  
- az 1990. december 31-e előtti hiteltartozás és kamatai tárgyévet érintő kötelezettségének 
igazolásáról szóló banki bizonylat, 
- a képviselő-testület nyilatkozata 1.1.1.–1.1.5. és 1.1.7., valamint 1.2. pontokban foglaltak 
igazolására, illetve vállalására. 
A Pénzügyminisztérium ütemezésének megfelelően az Igazgatóságok az igénybenyújtásra 
vonatkozó határidőket követően - legkésőbb 30 napon belül - a rendelkezésre álló dokumen-
tumok és a helyi ismereteik alapján rövid szöveges és számszaki elemzést készítenek a figye-
lembe vehető forráshiányról. A kérelmeket és azok mellékleteit önkormányzatonként egy pél-
dányban a Pénzügyminisztérium részére küldik meg. 
A kérelmek döntés-előkészítése során – indokolt esetben – a Pénzügyminisztérium további 
információkat kérhet az önkormányzatoktól vagy az illetékes Igazgatóságtól. 
 
1.6.  A támogatásokról a pénzügyminiszter döntése meghozatala előtt a tárgyév július 15-éig, 
illetve tárgyév november 30-áig előzetesen tájékoztatja az Országgyűlés Önkormányzati Bi-
zottságát. A támogatásokat önkormányzatonként - évente két alkalommal - a Magyar Köz-
lönyben kell közzé tenni.  
 
1.7. Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok a tárgyévben megillető 
kiegészítő állami támogatás összegének terhére - utólagos elszámolási kötelezettség mellett - 
finanszírozási előleget vehetnek igénybe. Az előleg igénylésére az önkormányzat elfogadott 
költségvetési rendelete alapján, annak elfogadási időpontjához igazodóan tárgyév február 4-
éig, illetve tárgyév március 4-éig - van lehetőség.  
1.7.1. A jogosan igénybe vehető előleg összege: 
- ha az előző évben is forráshiányos volt az önkormányzat, nem lehet több, mint a tárgyévet 
megelőző évben a részére folyósított kiegészítő támogatás összegének 70%-a, 
- ha az előző évben ezen a címen nem részesült támogatásban az önkormányzat, nem halad-
hatja meg az elfogadott költségvetési rendeletében meghatározott működési célú hitel 60%-át. 
1.7.2. Az erre irányuló kérelmeket a Belügyminisztériumnak címezve az illetékes Igazgató-
sághoz kell benyújtani. Az előleg átutalása az első hét hónap során havonta időarányosan, a 
nettó finanszírozás keretében történik a kiegészítő támogatás terhére. 
1.7.3. Amennyiben az első alkalommal megállapított kiegészítő támogatás összege kisebb, 
mint az igényelt előleg, akkor a jogtalanul igénybe vett előleg különbözetet - az előleg folyó-
sításától a támogatás folyósításának megkezdéséig számított, a költségvetési évet megelőző év 
átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten - a nettó finanszírozásba tartozó források 
terhére kell - a tartozás erejéig - elszámolni. 
1.7.4. Az igénybe vett előlegről az önkormányzatok tárgyév május 31-éig mondhatnak le írás-
ban. A lemondást a Belügyminisztériumnak kell címezni, és az illetékes Igazgatósághoz kell 
benyújtani. Az előleg folyósításától a lemondás időpontjáig igénybe vett előleget a költségve-
tési évet megelőző év átlagos jegybanki alapkamata kétszeresével növelten a nettó finanszíro-
zás keretében kell - a tartozás erejéig - elszámolni. 
 
1.8.  A támogatás átutalása - a nettó finanszírozás keretében - a közzététel hónapjáig időará-
nyosan járó támogatásra szólóan - az előleggel korrigálva - egy összegben, a további részre 
vonatkozóan havi ütemezésben történik. 
 
1.9. A támogatott [települési] helyi önkormányzat a jóváhagyott támogatásról év végén az 
útmutató szerint elszámol. Az elszámolás során a [települési] helyi önkormányzat bemutatja 
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az igénybejelentés alapjául szolgáló feltételrendszer és a nyilatkozatában vállalt kötelezettsé-
gei teljesülését, valamint az e melléklet szerinti 1.9.2. – 1.9. 5. pontokban foglaltakat.  
1.9.1 Amennyiben az elszámolás során a [települési] helyi önkormányzat az e melléklet 
1.1.1.-1.1.5. és 1.2. pontja szerinti valamely feltételt, illetve vállalását nem teljesíti, a támoga-
tásra nem jogosult, s a jogtalanul igénybe vett teljes támogatást az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64/B. §-a (1) bekezdésében foglaltak sze-
rint visszafizeti az Áht. 64/B. §-a (2) bekezdésében foglaltak szerinti kamattal együtt.  
1.9.2. Amennyiben a [települési] helyi önkormányzat az e melléklet 1.1.6. pontja szerinti 
egyensúlyi feltételnek a teljesített bevételek és kiadások számbavétele alapján nem felel meg, 
akkor a teljesített felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összegével 
megegyező jogtalanul igénybe vett kiegészítő támogatást vissza kell fizetnie. 
1.9.3. Amennyiben a [települési] helyi önkormányzat tárgyévben teljesített működési célú in-
tézményi bevételei és önkormányzati sajátos - SZJA nélküli - működési bevételei együttesen 
meghaladják a támogatásnál e jogcímeken figyelembe vett működési bevételeket, akkor 
- a figyelembe vett működési célú intézményi bevétel 20%-át meghaladó többletbevétel 20%-
ának összegével és 
- az önkormányzati sajátos – SZJA nélküli - működési bevétel 10%-át meghaladó többletbe-
vétel összegével  
megegyező támogatást a központi költségvetés javára vissza kell fizetnie. 
1.9.4. Az elszámolás során visszafizetendő a központi költségvetés javára a kiegészítő támo-
gatásnál figyelembe nem vett normatív hozzájárulás évközi és év végi pótlólagos igénylésé-
nek évközi és év végi visszafizetési kötelezettséget meghaladó összegével megegyező támo-
gatás is, a kötelező feladat ellátási körben eddig el nem látott új feladathoz kapcsolódó norma-
tív hozzájárulás kivételével. 
1.9.5 Az 1.9.2.–1.9.4. pontokban foglalt visszafizetési kötelezettség együttes összege nem ha-
ladhatja meg az e jogcímen kapott kiegészítő támogatás összegét. A jogtalan igénybevételt az 
Áht. 64/B. §-ának (2) bekezdésében foglalt kamatfizetési kötelezettség terheli. A jogtalan 
igénybevétel napja 2005. év december 31-e. 
1.9.6. Az 1.1.1., 1.1.3., 1.2., [és] 1.3. és 1.4.10.1. pont alatti lakosságszám a 2004. január 1-jei 
állapottal megegyező.”    
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (1345. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 308. (1345. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 310. (1345. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 552. (1345. sz. jav. - 6.mell. 3. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormány-
zati bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
552.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat 6. számú melléklet 3. pont módosítá-
sát javasolja:     
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„3. A működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása 
 
Előirányzat: [1500] 1200 millió forint 
 
Azoknak az önkormányzatoknak, amelyek működőképessége az 1. és 2. pont alapján igénybe 
vehető támogatások mellett nem biztosítható[, valamint a megyei önkormányzatoknak] a 
belügyminiszter visszatérítendő, vagy vissza nem térítendő támogatást adhat, melyet célhoz, 
feladathoz is köthet. A támogatás kizárólag működési kiadásokhoz igényelhető, az 1. pont 
szerinti támogatással el nem ismert, az önkormányzatok kötelező feladataival összefüggő ki-
adásokhoz. Az igényelhető támogatás összege – a rendkívüli és előre nem tervezhető esetek 
kivételével – nem haladhatja meg az önkormányzat költségvetési rendeletében elfogadott mű-
ködési célú éven belüli hitelek összegének 1. pont szerinti támogatással csökkentett összegét. 
A támogatás megítélésénél kiemelten figyelembevételre kerül a működési célra igénybe vett 
hitel nagysága. A támogatás igényléséhez és felhasználásához a Belügyminisztérium tárgyév 
február 10-éig részletes útmutatót készít, és arról – Igazgatóságokon keresztül – a helyi ön-
kormányzatokat tájékoztatja.  
A belügyminiszter az előirányzat felhasználásáról az Országgyűlés Önkormányzati Bizottsá-
gát a tárgyévet követő év február 28-áig tájékoztatja.”    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 18. (1345. sz. jav. - 46.§ (1) 4) ), 308. (1345. sz. jav. - 

1.mell. IX. fej. 3.cím 1.alc ), 310. (1345. sz. jav. - 1.mell. IX. fej. 3.cím 3.alc ), 551. (1345. sz. jav. - 6.mell. 1. ), pontjaiban 
foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1345. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Önkormány-
zati bizottság ülésén egyetért, az Emberi jogi bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 

8. SZÁMÚ MELLÉKLET: A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK 
NORMATÍV, KÖTÖTT FELHASZNÁLÁSÚ TÁMOGATÁSAI 

553.  Révész Máriusz, Vincze László, Tóth Ferenc, dr. Pósán László, Stolár Mihály, 
Kuzma László, Pánczél Károly, Sági József és dr. Vidoven Árpád képviselők, valamint 
Tatai-Tóth András, dr. Szabó Zoltán, dr. Jánosi György, Molnár József, Rózsa Endre, 
Földesi Zoltán, dr. Balogh Miklós, Botka Lajosné, Nagy Nóra, Csige Tamás és Tóth 
Gyula képviselők a törvényjavaslat 8. számú melléklet I. rész 2. pont igénybevétel feltét-
elei 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 
lévő többcélú kistérségi társulásokban, illetve közoktatási intézményi társulásokban résztvevő 
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települések az e törvény 3. számú mellékletének 20. aa) és 20. ba) pont szerinti létszámon be-
lül a nappali rendszerű általános iskolai 1-8. évfolyamos oktatásban részt vevő tanulóinak, to-
vábbá megye területén helyi önkormányzatok által fenntartott intézményekben a 3. számú 
melléklet 22. pont szerinti létszáma alapján. A támogatás a többcélú kistérségi társulásokban, 
illetve közoktatási intézményi társulásokban és az általuk fenntartott az intézményekben meg-
lévő informatikai berendezések, művészetoktatáshoz szükséges eszközök korszerűsítésére , 
karbantartásával és működtetésével összefüggő költségekhez, valamint új, az oktatási tevé-
kenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, szolgáltatások beszerzésére, 
igénybevételének költségeire , továbbá a művészetoktatáshoz szükséges új eszközök beszer-
zésére használható fel. E támogatás részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai 
alapján a közalapítványok 2005. március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé.” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/839., 1070. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
554.  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 képviselők, valamint Gusztos Péter és Tatai-Tóth András 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 
 
ELŐIRÁNYZAT: 2000,0 millió forint 
 
[a) Az előirányzat 50%-a a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (fő-
város) területén működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékle-
tében közoktatási célra biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata 
arányában. 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési, 
üzemeltetési célokra, feladatokra fordítható. 
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b) Az előirányzat további 50%-a a megyei önkormányzatokat illeti meg a megye terüle-
tén lévő többcélú 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 tanulóinak létszáma alapján. A támogatás a többcélú kistérségi társulásokban, illetve 
közoktatási intézményi társulásokban és az általuk fenntartott intézményekben meglévő in-
formatikai berendezések korszerűsítésére és működtetésével összefüggő költségekhez, 
valamint új, az oktatási tevékenységet segítő info-kommunikációs eszközök, szoftverek, 
szolgáltatások beszerzésére, igénybevételének költségeire használható fel. E támogatás 
részletes feltételeiről az oktatási miniszter iránymutatásai alapján a közalapítványok 
2005. március 1-jéig pályázati felhívást tesznek közzé. 
 
A közalapítványnak az éves a) és b) pont szerinti támogatási összeg felhasználására vo-
natkozóan feladat- és ehhez kapcsolódó pénzügyi tervet kell készítenie, amely az elszá-
molás alapja.] 
 
A támogatás a megyei (fővárosi) önkormányzatokat illeti meg a megye (főváros) területén 
működő helyi önkormányzatok számára az e törvény 3. számú mellékletében közoktatási cél-
ra biztosított normatív hozzájárulási főösszeg eredeti előirányzata arányában. 
 
A támogatás a megyei fejlesztési tervvel összefüggő szakmai fejlesztési, működtetési üzemel-
tetési célokra, feladatokra fordítható. 
A közalapítványnak az éves 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 
történik a közalapítványnál a költségvetési évben e jogcímen vállalt kötelezettségek és jogsze-
rűen elszámolt költségek figyelembevételével. A közalapítványnak a megyei (fővárosi) ön-
kormányzat részére a támogatás felhasználását dokumentálni kell. 
 
A kitűzött feladatok lebonyolításához [az a) és b) pont szerint] (pályázati kiírás, kiértékelés, 
a támogatás folyósítása és egyéb szervezési feladatok) a rendelkezésre álló együttes összeg 
maximum [1] 2%-a használható fel.” 
 
Megjegyzés: Az OGY. 2004. november 30-ai határozatának megfelelő normaszöveg.    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1470., 1489. 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, 
- a Kulturális bizottság támogatja, 
- az Oktatási bizottság támogatja, 
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- az Önkormányzati bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal a Költségvetési bizottság, az Emberi jogi 
bizottság, a Gazdasági bizottság, a Kulturális bizottság, az Oktatási bizottság, az Önkormány-
zati bizottság ülésén egyetért, a Foglalkoztatási bizottság ülésén nem ért egyet.   
 
 
555.  Gusztos Péter képviselő - kapcsolódva a T/11700/1079. számú módosító javaslathoz 
(T/11700/1351. sz. ajánlás 31., 289., 300., 2270. és 2291. pontjai) - a törvényjavaslat 8. szá-
mú melléklet I. rész 3. pont igénybevétel feltételei módosítását javasolja:     
 
/3. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 
FAJLAGOS ÖSSZEG: 2600 forint/gyermek, tanuló/ 
 
„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 költsé-
geire igényelhetik az e törvény 3. számú mellékletének a 20. ba), és c), pontjában meghatáro-
zott, iskolai nappali rendszerű 5-13. évfolyamon oktatásban, részesülők létszáma után.  
 
[A hozzájárulási összegből tanulónkénti 1600 forintot kötelező az iskolai elektronikus 
adminisztrációs szoftver-rendszerek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturá-
lis beruházásokkal és üzemeltetésével kapcsolatos költségekre fordítani.] 
A támogatási összegből 1600 Ft/tanuló normatívahányadot az iskolai adminisztrációs és ügy-
viteli szoftverek bevezetésével és az ehhez szükséges infrastrukturális beruházásokkal és 
üzemeltetéssel kapcsolatos költségekre (együttesen szoftvereszköz), 2950 Ft/tanuló 
normatívahányadot hardvereszköz és ahhoz kapcsolódó szolgáltatások (együttesen hardver-
eszköz) beszerzésére kell fordítania a fenntartónak. 
 
A hardvereszköz beszerzésére fordítandó 2950 Ft/tanuló normatívahányadból 2500 Ft/tanuló 
normatívahányadot lízingkonstrukcióban történő, 450 Ft/tanuló normatívahányadot adásvételi 
konstrukció keretében történő hardvereszköz beszerzésre kell fordítani. Fenntartó csak olyan 
hardvereszközt és szoftvereszközt szerezhet be, amelyet az általa fenntartott közoktatási in-
tézmények igényelnek. Fenntartó a hardvereszközt és szoftvereszközt a közoktatási intézmé-
nyek javára szerzi be. 
 
Ha a fenntartó nem saját hatáskörben bonyolítja le a 2500 Ft/tanuló normatívahányadból 
megvalósuló hardvereszköz beszerzést, akkor ezen normatívahányad terhére hardvereszköz 
beszerzése közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott gazdálkodó szervezettől valósítható 
meg. A közbeszerzési eljárás lebonyolításáról az Oktatási Minisztérium gondoskodik, amely-
hez szükséges meghatalmazást a közoktatási intézményt fenntartó önkormányzatok, az Okta-
tási Minisztérium által meghatározott forma szerint, az Oktatási Minisztérium által előzetesen 
megnevezett bonyolító részére 2005. január 30-ig adják meg. 
 
A fenntartó jogosult a 2500 Ft/tanuló normatívahányadból történő beszerzést - az intézmé-
nyek igényei alapján - saját hatáskörben megvalósítani, ha az előző bekezdésben meghatáro-
zott közbeszerzési eljárás eredményeképpen létrejövő szerződés alapján kínált termékkel 
egyébként minden tekintetben megfelelő terméket, ezen szerződésben rögzített lízingkonst-
rukcióban meghatározott feltételek mellett alacsonyabb lízingdíj ellenében tud beszerezni. 
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A támogatás igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes 
szabályairól, valamint a közoktatási intézmények általi igénylés feltételeiről, rendjéről, az 
igénylés során érvényesítendő szempontokról, illetőleg a közbeszerzési eljárás bonyolítójának 
meghatározásáról az oktatási miniszter rendeletet ad ki.” 
 
„[E támogatás felhasználásának részletes feltételeit az oktatási miniszter rendelet útján 
határozza 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.”    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1512. 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.   
 
 

9. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI 
PÉNZALAPOK KIADÁSAI ÉS BEVÉTELEI 

556.  Dr. Szili Katalin és dr. Toller László képviselők - kapcsolódva a T/11700/1082. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXVI. feje-
zet 2. cím módosítását javasolják:     
 
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 
   2  Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének  
      előkészítése [1 000,0] 2 800,0 /+1800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 558. (1382. sz. jav. - 9.mell. LXVI. fej. 50.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1382. 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.   
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557.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXVI. fejezet 2. 
cím módosítását javasolja:     
 
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 
   2  Nagy aktivitású hulladéktároló létesítésének  
      előkészítése [1 000,0] 2 500,0 /+1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 559. (1082. sz. jav. - 9.mell. LXVI. fej. 50.cím 1.alc ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1082. 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.   
 
 
558.  Dr. Szili Katalin és dr. Toller László képviselők - kapcsolódva a T/11700/1082. szá-
mon benyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXVI. feje-
zet 50. cím 1. alcím módosítását javasolják:     
 
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 
  50  A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 
     1  Betétállomány változása [18 395,5] 16 595,5 /-1800,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 556. (1382. sz. jav. - 9.mell. LXVI. fej. 2.cím ), 
pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1382. 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.   
 
 
559.  Dr. Wekler Ferenc képviselő a törvényjavaslat 9. számú melléklet LXVI. fejezet 50. 
cím 1. alcím módosítását javasolja:     
 
LXVI. KÖZPONTI NUKLEÁRIS PÉNZÜGYI ALAP 
  50  A Központi Nukleáris Alap függő, átfutó és hitellel kapcsolatos tételei 
     1  Betétállomány változása [18 395,5] 16 895,5 /-1500,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 557. (1082. sz. jav. - 9.mell. LXVI. fej. 2.cím ), 
pontjában foglaltakkal.   
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 Indokolás: Lásd a T/11700/1082. 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.   
 
 

11. SZÁMÚ MELLÉKLET: AZ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
ELŐIRÁNYZATAI 

560.  Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz Tibor és dr. Kökény Mihály képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/150. számon benyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 11. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 1. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         1  Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás [63 054,8] 65 254,8 /+2200,0 kiad./    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 561. (1459. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 

1.jcs 13.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
561.  Kárpáti Zsuzsa, dr. Schvarcz Tibor és dr. Kökény Mihály képviselők - kapcsolódva 
a T/11700/150. számon benyújtott módosító javaslatukhoz  - a törvényjavaslat 11. számú 
melléklet LXXII. fejezet 2. cím 3. alcím 1. jogcím-csoport 13. jogcím módosítását javasol-
ják:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      1  Gyógyító-megelőző ellátás 
         13  Célelőirányzatok [9 026,4] 6 826,4 /-2200,0 kiad./ 
 
Az OGY. 2004. november 30-ai határozata szerinti előirányzat: 
13  Célelőirányzatok [9 266,4] 9 026,4 kiad.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 560. (1459. sz. jav. - 11.mell. LXXII. fej. 2.cím 3.alc 

1.jcs 1.jc ), pontjában foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1459. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
562.  Dr. Schvarcz Tibor képviselő a törvényjavaslat 11. számú melléklet LXXII. fejezet 
2. cím 3. alcím 5. jogcím-csoport 2. jogcím módosítását javasolja:     
 
LXXII. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI ALAP 
  2  Egészségbiztosítási ellátások kiadásai 
    3  Természetbeni ellátások 
      5  Gyógyászati segédeszköz támogatás 
         2  Gyógyászati segédeszköz kölcsönzési rendszer bevezetése, 
             [és] kialakítása  és működtetése /1 500,0 kiad./    
 
   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/150. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
563.  Dr. Papcsák Ferenc képviselő a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
22. számú mellékletben a Priv. tv. mellékletének  felvételével:     
 
      „22. számú melléklet a 2004. évi... törvényhez 
 
      „ Melléklet az 1995. évi XXXIX. törvényhez 
 
A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon ará-
nyának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg szerv megjelö-
lésével - a következők: 
 
 Társaság neve Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 
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Magyar Villamosművek Rt. 75% 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 11% 
Budapest Airport Rt. 100% 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 50% + 1 szavazat 
CD Hungary Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító rész-
vény 
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolozgó Rt. 100% 
Délalföldi Erdészeti Rt. 100% 
Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt. 100% 
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. 100% 
„Gyulaj”  Erdészeti és Vadaszati Rt. 100% 
Ipoly Erdő Rt. 100% 
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. 100% 
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rt. 100% 
Mecseki Erdészeti Rt. 100% 
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Nyírségi Erdészeti Rt. 100% 
Pilisi Parkerdőgazdaság Rt. 100% 
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Szombathelyi Erdészeti Rt. 100% 
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 100% 
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. 100% 
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Zalai Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. 75% 
Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. 75% 
Lábod-Mavad Rt. 50% + 1 szavazat 
Balatoni Halászati Rt. 75% 
Fertő-tavi Nádgazdaság Rt. 75% 
Tokaj Kereskedőház Rt. 100% 
TISZAVÍZ Kft. 100% 
VOLÁNBUSZ Rt. 50% + 1 szavazat 
Agria Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Alba Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Bács Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Bakony Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Balaton Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Borsod Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Gemenc Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Hajdú Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Hatvani Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Jászkun Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Kapos Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Kisalföld Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Körös Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Kunság Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Mátra Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Nógrád Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Pannon Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
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Somló Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Szabolcs Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Tisza Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Vasi Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Vértes Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Zala Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 25% + 1 szavazat 
Hungaropharma Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
PICK Szeged Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Zsolnay Porcelángyár Rt. 75% 
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. 75% 
Zsolnay Örökség Kezelő Kht. 100% 
Hollóházi Porcelángyár Rt. 75% 
HERZ Szalámigyár Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
KAGE Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. 25% + 1 szavazat 
Szerencsejáték Rt. 100% 
Eximbank Rt. 100% 
MEHIB Rt. 100% 
Reorg Rt. 50% + 1 szavazat 
HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító rész-
vény 
Magyar Posta Rt. 100% 
Hitelgarancia Rt. 50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter 
 
Magyar Államvasutak Rt. 100% 
Állami Autópálya Kezelő Rt. 100% 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. 50% + 1 szavazat 
Magyar Fejlesztési Bank Rt. 100% 
Északdunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
 Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Délalföldi Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Paksi Atomerőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Dunamenti Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
 Vértesi Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
 Bakonyi Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Pannon Hőerőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Mátrai Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Budapesti Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
 Északdunántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
 Déldunántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
 Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget  biztosító részvény 
Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Budapesti Elektromos Művek Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
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Országos Villamostávvezeték Rt. 1 db szavazatelsőbbséget  biztosító részvény 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
 
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 75% 
Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100% 
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100% 
Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100% 
Ujfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100% 
Konzervipari Kutató és Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft. 100% 
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 100% 
Országos Húsipari  Kutatóintézet Kft. 100% 
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. 100% 
Agroster Besugárzó Rt. 50% + 1 szavazat 
Concordia Közraktár Rt. 100% 
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 25% + 1 szavazat 
Geodéziai és Térképészeti Rt. 25% + 1 szavazat 
Országos Mesterséges Termékenyítő Rt. 50% + 1 szavazat 
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. 25% + 1 szavazat 
Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
 
Hortobágyi Génmegőrző Kht. 100% 
Hortobágyi Halgazdasági Rt. 100% 
Dunamenti Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Dunántúli Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Tiszamenti Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Kht. (VITUKI) 50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
 
Agora Ipari Kft. 100% 
Erfo Ipari Kft. 100% 
Fővárosi Kézműipari Rt. 100% 
Főkefe Ipari 100% 
Savaria Nett-Pack Kft. 100% 
Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
 
Gyógynövénykutató Intézet Rt. 25% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: nemzeti kulturális örökség minisztere 
 
Nemzeti Színház Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter : informatikai és hírközlési miniszter 
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MATÁV Rt. 1 db szavazatelsőbbségi részvény 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter 
 
HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt. 50% + 1 szavazat 
HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt. 50% + 1 szavazat 
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt. 50% + 1 szavazat 
HM Elektronikai Igazgatóság Rt. 100% 
HM Budapesti Erdőgazdasági Rt. 100% 
HM Kaszói Erdőgazdasági Rt. 100% 
HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Rt. 100% 
Dunai Repülőgépgyár Rt. 1db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: európai integrációs ügyek koordinációjáért felelős 
tárca nélküli miniszter 
 
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 100% 
Regionális Fejlesztési Holding Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 
 
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 100% 
KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt. 50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter 
 
Államadósság Kezelő Központ Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügy-miniszter 
 
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. 50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: gazdasági és közlekedési miniszter és a külügyminiszter 
együttesen 
 
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.  50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 
 
Sportlétesítmények Vállalat Rt. 75% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: belügyminiszter 
 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 50% + 1 szavazat” 
 
Megjegyzés: Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter elnevezése jelenleg: egészség-
ügyi miniszter, a gyermek, ifjúsági és sport miniszter megnevezése pedig: ifjúsági, családügyi, 
szociális és esélyegyenlőségi miniszter, és a sportügyek kikerültek a miniszter feladatköréből.    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 188. (689. sz. jav. - 87.§ (6) priv.tv.mell. ), 191. 
(689. sz. jav. - 87.§ (7) priv.tv.mell. ), 194. (689. sz. jav. - 87.§ (8) priv.tv.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/689. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

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

 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
564.  Dr. Latorcai János képviselő - kapcsolódva a T/11700/689. számú módosító javaslat-
hoz  - a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 22. számú mellékletben a 
Priv. tv. mellékletének  felvételével:     
 
      „22. számú melléklet a 2004. évi... törvényhez 
 
      „ Melléklet az 1995. évi XXXIX. törvényhez 
 
A tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő társaságok - az állami tulajdon ará-
nyának és az állami tagsági (részvényesi) jogokat gyakorló miniszter, illetőleg szerv megjelö-
lésével - a következők: 
 
 Társaság neve Tartós állami részesedés legalacsonyabb mértéke 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. 
 
Magyar Villamosművek Rt. 75% 
MOL Magyar Olaj- és Gázipari Rt. 11% 
Budapest Airport Rt. 100% 
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt. 50% + 1 szavazat 
CD Hungary Ingatlanforgalmazó és Szolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító rész-
vény 
Balatonfelvidéki Erdő és Fafeldolgozó Rt. 100% 
Délalföldi Erdészeti Rt. 100% 
Észak-Magyarországi Erdőgazdasági Rt. 100% 
Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rt. 100% 
„Gyulaj”  Erdészeti és Vadászati Rt. 100% 
Ipoly Erdő Rt. 100% 
Kisalföldi Erdőgazdaság Rt. 100% 
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Mátra-Nyugatbükki Erdő és Fafeldolgozó Rt. 100% 
Mecseki Erdészeti Rt. 100% 
Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Nyírségi Erdészeti Rt. 100% 
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Pilisi Parkerdőgazdaság Rt. 100% 
Somogyi Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Szombathelyi Erdészeti Rt. 100% 
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. 100% 
VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Rt. 100% 
Vértesi Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Zalai Erdészeti és Faipari Rt. 100% 
Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Rt. 75% 
Mezőhegyesi Állami Ménesbirtok Rt. 75% 
Lábod-Mavad Rt. 50% + 1 szavazat 
Balatoni Halászati Rt. 75% 
Fertő-tavi Nádgazdaság Rt. 75% 
Tokaj Kereskedőház Rt. 100% 
TISZAVÍZ Kft. 100% 
VOLÁNBUSZ Rt. 50% + 1 szavazat 
Agria Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Alba Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Bács Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Bakony Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Balaton Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Borsod Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Gemenc Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Hajdú Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Hatvani Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Jászkun Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Kapos Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Kisalföld Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Körös Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Kunság Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Mátra Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Nógrád Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Pannon Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Somló Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Szabolcs Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Tisza Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Vasi Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Vértes Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Zala Volán Rt. 50% + 1 szavazat 
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. 25% + 1 szavazat 
Hungaropharma Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
PICK Szeged Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Zsolnay Porcelángyár Rt. 75% 
Zsolnay Porcelánmanufaktúra Rt. 75% 
Zsolnay Örökség Kezelő Kht. 100% 
Hollóházi Porcelángyár Rt. 75% 
HERZ Szalámigyár Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
KAGE Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. 25% + 1 szavazat 
Szerencsejáték Rt. 100% 
Eximbank Rt. 100% 
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MEHIB Rt. 100% 
Reorg Rt. 50% + 1 szavazat 
HUNGEXPO Vásár és Reklám Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító rész-
vény 
Magyar Posta Rt. 100% 
Hitelgarancia Rt. 50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gazdasági és közlekedési miniszter 
 
Magyar Államvasutak Rt. 100% 
Állami Autópálya Kezelő Rt. 100% 
Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Rt. 50% + 1 szavazat 
Magyar Fejlesztési Bank Rt. 100% 
Északdunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Középdunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Délalföldi Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Tiszántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Déldunántúli Gázszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Paksi Atomerőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Dunamenti Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Vértesi Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Bakonyi Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Pannon Hőerőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Mátrai Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Budapesti Erőmű Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Északdunántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Déldunántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Délmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget  biztosító részvény 
Északmagyarországi Áramszolgáltató Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Budapesti Elektromos Művek Rt. 1 db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
Országos Villamostávvezeték Rt. 1 db szavazatelsőbbséget  biztosító részvény 
MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 
 
Állattenyésztési Teljesítményvizsgáló Kft. 75% 
Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100% 
Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100% 
Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100% 
Ujfehértói Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. 100% 
Konzervipari Kutató és Fejlesztő és Minőségvizsgáló Kft. 100% 
Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézet Kft. 100% 
Országos Húsipari  Kutatóintézet Kft. 100% 
Zöldségtermesztési Kutató Intézet Rt. 100% 
Agroster Besugárzó Rt. 50% + 1 szavazat 
Concordia Közraktár Rt. 100% 
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt. 25% + 1 szavazat 
Geodéziai és Térképészeti Rt. 25% + 1 szavazat 
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Országos Mesterséges Termékenyítő Rt. 50% + 1 szavazat 
Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft. 25% + 1 szavazat 
Temperáltvizű Halszaporító és Kereskedelmi Kft. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: környezetvédelmi és vízügyi miniszter 
 
Hortobágyi Génmegőrző Kht. 100% 
Hortobágyi Halgazdasági Rt. 100% 
Dunamenti Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Dunántúli Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Észak-dunántúli Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Észak-magyarországi Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Tiszamenti Regionális Vízmű Rt. 50% + 1 szavazat 
Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Kht. (VITUKI) 50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 
 
Agora Ipari Kft. 100% 
Erfo Ipari Kft. 100% 
Fővárosi Kézműipari Rt. 100% 
Főkefe Ipari Kft. 100% 
Savaria Nett-Pack Kft. 100% 
Szegedi Fonalfeldolgozó Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 
 
Gyógynövénykutató Intézet Rt. 25% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: nemzeti kulturális örökség minisztere 
 
Nemzeti Színház Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: informatikai és hírközlési miniszter 
 
MATÁV Rt. 1 db szavazatelsőbbségi részvény 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: honvédelmi miniszter 
 
HM ARCOM Kommunikációtechnikai Rt. 50% + 1 szavazat 
HM ARZENÁL Elektromechanikai Rt. 50% + 1 szavazat 
HM CURRUS Gödöllői Harcjárműtechnika Rt. 50% + 1 szavazat 
HM Elektronikai Igazgatóság Rt. 100% 
HM Budapesti Erdőgazdasági Rt. 100% 
HM Kaszói Erdőgazdasági Rt. 100% 
HM VERGA Veszprémi Erdőgazdasági Rt. 100% 
Dunai Repülőgépgyár Rt. 1db szavazatelsőbbséget biztosító részvény 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: európai integrációs ügyek  
koordinációjáért felelős tárca nélküli miniszter 
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VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság 100% 
Regionális Fejlesztési Holding Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter 
 
Magyar Hivatalos Közlönykiadó Kft. 100% 
KOPINT DATORG Szervezési és Adatfeldolgozási Rt. 50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: pénzügyminiszter 
 
Államadósság Kezelő Központ Rt. 100% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: igazságügy-miniszter 
 
Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda Rt. 50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv: gazdasági és közlekedési miniszter és a 
külügyminiszter együttesen 
 
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.  50% + 1 szavazat 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: gyermek-, ifjúsági és sportminiszter 
 
Sportlétesítmények Vállalat Rt. 75% 
 
Tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter: belügyminiszter 
 
Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht. 50% + 1 szavazat” 
 
Megjegyzés: Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter elnevezése jelenleg: egészség-
ügyi miniszter, a gyermek, ifjúsági és sport miniszter megnevezése pedig: ifjúsági, családügyi, 
szociális és esélyegyenlőségi miniszter, és a sportügyek kikerültek e miniszter feladatköréből.    
 
Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 189. (1568. sz. jav. - 87.§ (6) priv.tv.mell. ), 190. 
(1568. sz. jav. - 87.§ (7) priv.tv.mell. ), 195. (1568. sz. jav. - 87.§ (8) priv.tv.mell. ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1568. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság nem támogatja, 
- az Alkotmányügyi bizottság nem támogatja, 
- a Gazdasági bizottság nem támogatja, 
- a Honvédelmi bizottság nem támogatja, 
- az Idegenforgalmi bizottság nem támogatja, 
- a Kulturális bizottság nem támogatja, 
- a Mezőgazdasági 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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565.  Az Önkormányzati bizottság a törvényjavaslat  kiegészítését javasolja a következő új 
22. számú mellékletben a Cct. 6. sz. melléklet  felvételével:     
 
      „22. számú melléklet a 2004. évi ....... törvényhez 
      6. számú melléklet az 1992. évi LXXXIX. törvényhez 
 
Sorszám Támogatható cél  Igénybevétel feltételei 
 
I. Szennyvízelvezetés és -tisztítás 
 

1. A szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kap-
csolatos támogatás az állandó népesség ellátá-
sára igényelhető. A támogatás az egyes utcák-
ban létesített utolsó állandó lakosú ingatlanig 
igényelhető a törzshálózat és szennyvízbekötő-
vezeték építéséhez, közbeeső, üdülő céljára 
hasznosított ingatlan bekötő vezetékével 
együtt.  

 
A Regionális Fejlesztési Tanácsok a benyújtott cél-
támogatási igényeket az alábbi szempontok alapján 
rangsorolják: 
 
1. A tervezett fejlesztés a műszakilag az elmúlt évek 
során szétszakadt beruházásnak minősíthető-e. 
2. A beruházás megvalósítása a Nemzeti Szennyvíz-
elvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program telje-
sítéséhez szükséges-e. Ezen belül is előnyben kell 
részesíteni: 
2.1. a 10000 lakosegyenértéknél nagyobb terhelést 
meghaladó szennyvízkibocsátású, külön jogszabály 
által kijelölt érzékeny területen fekvő települést vagy 
agglomerációt,  
2.2. a 15000 lakosegyenértéknél nagyobb terhelést 
meghaladó szennyvízkibocsátású szennyvízelvezeté-
si agglomeráció területét, 
2.3. a 10000-15000 lakosegyenérték terheléssel jel-
lemezhető szennyvízkibocsátású szennyvíz-
elvezetési agglomeráció területét,  
2.4. a 2000-10000 lakosegyenérték terheléssel jelle-
mezhető szennyvízkibocsátású szennyvízelvezetési 
agglomeráció területét. 
Az azonos kategóriába eső igények esetében a 
szennyező anyag csökkenésének mértéke szerinti 
sorrendet is fel kell állítani.  
3. Az igénykielégítés során előnyben kell részesíteni 
azokat a beruházásokat, amelyeknél a megvalósítha-
tósági tanulmány alapján kiválasztott megoldás be-
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ruházási összköltsége és az üzemeltetési költségei a 
legelőnyösebbek. Figyelembe lehet venni  
az egy ingatlanra jutó beruházási költség összegét, 
továbbá a talajviszonyokból és az úthelyreállításból 
adódó magasabb költségek szükségességét. 
 

 2. Nem igényelhető támogatás a meglévő léte-
sítmény rendeltetésének megváltoztatásával, 
átalakításával, élettartamának növelésével ösz-
szefüggő, az üzemeltetést szolgáló javítási, 
karbantartási munkákhoz, valamint a meglévő 
szennyvízcsatorna-hálózat kapacitásnövelő át-
alakításához. 
 3. Nem igényelhet támogatást az az önkor-
mányzat, ahol a bekötések száma a meglévő 
szennyvízcsatorna-hálózat 1 kilométerére vo-
natkozóan a városokban az 50, a községekben 
a 30 bekötést nem éri el.  

 
I.1. Szennyvízközmű beruházás: A szennyvíztisztí-
tó-telep, valamint a szennyvízcsatorna-hálózat 
együttes megvalósítása szennyvízközmű beruházás-
nak minősül. Az önkormányzat a szennyvízközmű 
beruházásra vonatkozó igényét egy igénybejelentés-
ben nyújtja be. Az I.2. és I.3. célok esetében az ön-
kormányzat csak akkor nyújthat be igényt, amennyi-
ben az a meglévő szennyvíztisztító-telep kapacitásá-
nak növelésére irányul. Az I.4. célra csak akkor 
nyújtható be igény, amennyiben - a meglévő tisztító-
telep jobb kihasználása céljából - a csatornahálózat 
bővítését tervezi az önkormányzat.  
 
I.2. Szennyvíztisztító-telep építése 

Támogatást igényelhet minden helyi önkor-
mányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó né-
pességű települési önkormányzatok, a megyei 
jogú városok önkormányzatai és Budapest Fő-
város Önkormányzata. A 2000 fő alatti állandó 
népességű települések önkormányzatai csak 
társulással igényelhetnek támogatást, ha a tár-
sult önkormányzatok összes állandó népessége 
2000 fő feletti. A 2000 fő alatti állandó népes-
ségű település önkormányzata akkor igényel-
het egyedi vagy közös beruházáshoz támoga-
tást, ha a beruházás indokoltságát ivóvízbázis-
védelem vagy tartósan magas talajvízállás 
szempontjából a megvalósíthatósági tanul-
mány igazolja, és a szakmai értékelést végző 
szervezet javaslatával alátámasztja. Azoknak a 
helyi önkormányzatoknak - amelyek területén 
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olyan természetes, illetve jogi személyek van-
nak, akik ipari tevékenységük folytán csator-
nabírságolás hatálya alá eső szennyvizet bo-
csátanak ki a közcsatorna-hálózatba - igazol-
niuk kell, hogy megtették azokat a hatósági in-
tézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a 
szennyvíztisztító-telep üzembe helyezését kö-
vetően az ipari előtisztító által kibocsátott 
szennyvíz minősége nem haladja meg a csa-
tornabírságról szóló jogszabályban szereplő, a 
közcsatornát károsító anyagokra előírt határér-
tékeket. A támogatási arány: 50%  

 
I.3. Települési folyékony hulladék (tengelyen szállí-
tott szennyvíz) tisztítótelep építése  

Támogatást igényelhet minden helyi önkor-
mányzat, kivéve a 2000 fő alatti állandó né-
pességű települési önkormányzatok, a megyei 
jogú városok önkormányzatai és Budapest Fő-
város Önkormányzata. A 2000 fő alatti állandó 
népességű települések önkormányzatai csak 
társulással igényelhetnek támogatást, ha a tár-
sult önkormányzatok összes állandó népessége 
2000 fő feletti. A 2000 fő alatti állandó népes-
ségű település önkormányzata akkor igényel-
het egyedi vagy közös beruházáshoz támoga-
tást, ha a beruházás indokoltságát ivóvízbázis-
védelem vagy tartósan magas talajvízállás 
szempontjából a megvalósíthatósági tanul-
mány igazolja, és a szakmai értékelést végző 
szervezet javaslatával alátámasztja. 
További feltételek:  
a) az önkormányzat központi belterületére ki-
terjedő közműves ivóvízellátás biztosított; 
b) a létesítendő tisztítótelep a későbbiek során 
kiépítendő közcsatorna-hálózathoz csatlakoz-
tatható és a szennyvíz tisztítására alkalmassá 
tehető.  
A felsorolt feltételek együttes fennállása ese-
tén a támogatási arány: 40%.  

 
I.4. Szennyvízcsatorna-hálózat építése 

Támogatást igényelhet minden települési ön-
kormányzat a szennyvízcsatorna-hálózattal 
még nem rendelkező területek ellátásához.  
Egy önkormányzat e célra annyi igényt nyújt-
hat be, ahány közbeszerzési eljárást kíván le-
folytatni. 
Az igényhez csatolni kell az önkormányzat 
nyilatkozatát arról, hogy az érintett területre 
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vonatkozóan a tervezett szennyvízcsatorna-
hálózat 1 kilométerére nézve az ingatlantulaj-
donosok 80%-a, de városban legalább 50, köz-
ségben legalább 30 ingatlantulajdonos vállalta, 
hogy legkésőbb az üzembe helyezést követő 1 
éven belül rácsatlakozik a szennyvízcsatorna 
hálózatra.  
A támogatási arány 15 000 fő feletti állandó 
népességű település esetében: 40%.  
A támogatási arány 2000 fő fölötti és 15 000 
fő alatti állandó népességű település esetében: 
50%.  
Más önkormányzat vagy állam tulajdonában 
lévő érvényes üzemeltetési vízjogi engedéllyel 
rendelkező szennyvíztisztító műre, vagy fo-
lyamatban lévő állami főmű építéséhez való 
csatlakozás esetén a támogatási arány 10%-
ponttal növekszik.  

 
II. Egészségügy - Működő Kórházak és szakrende-
lők gép-műszer beszerzései   
A Regionális Fejlesztési Tanácsok a céltámogatási 
igényeket az alábbi szempontok szerint rangsorolják:  
 

Támogatást igényelhetnek a helyi önkormány-
zatok 1 millió Ft egyedi értéken felüli és egy 
éven túl elhasználódó egészségügyi gép-
műszer beszerzéséhez a következő szakterüle-
tek számára:  
- képalkotó-diagnosztika, kivéve CT és MRI 
berendezések;  
- aneszteziológiai-intenzív terápiás-sürgősségi 
eszközök, 

 
1. Az ellátásban részesülők társadalmi-gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott és az or-
szágos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküli-
séggel sújtott településen élnek-e. 
2. Az érintett kórházak az egészségügyi ellátásban 
betöltött progresszivitási szintjük szerint hol helyez-
kednek el. 
3. Az érintett egészségügyi intézmény által ellátottak 
száma magas-e. Ezen belül: - azon önkormányzatok 
esetében, amelyek több kórház fenntartói teendőit 
látják el, külön kell vizsgálni az egyes kórházak által 
ellátottak számát.  
4. Előnyben kell részesíteni azon műszerigényeket, 
amelyek nélkülözhetetlenek a működéshez szüksé-
ges minimumfeltételek teljesítéséhez.  

A támogatási arány: 40%”    
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Megjegyzés: A módosító javaslat összefügg az ajánlás 71. (1694. sz. jav. - új85.§ ), 211. (1694. sz. jav. - 

108.§ új (1) ), 213. (1694. sz. jav. - 108.§ új (2) ), 234. (1694. sz. jav. - 109.§ (1) új p) ), pontjaiban foglaltakkal.   
 
 Indokolás: Lásd a T/11700/1694. számon beterjesztett módosító javaslat indokolását.   
 
 A módosító javaslatot: 

- a Költségvetési bizottság támogatja. 
 
Az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal nem ért egyet.   
 
 
 
Budapest, 2004. december 3. 
 
 
 
Összeállította: az Országgyűlés Hivatala Jogi Főosztálya, Tájékoztatási Főosztálya 
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